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ألطو
الجض41هءبلضمحروا

المتصبنالموضبنالمحتزبناللةعبالصباسابوو

لمجرية66سنةالموئالرشيدهارونابئ

االدبفياميروهوالنبحثاميرفهو
ح

جمطعهعلىووقفلنريهالفاظهفري

لهبالرجأهممي

آللتزأبمناظرةطغحم

األجمافجم
االتجاليدةجمرصاحبم

حىعح

لتزمعائدطبهاعاسهحقرق

يممهزاالحمحإلةفيطبع



اكل

رمكلرممما
والمرطيئءالالزوطاطافهبمدبنحمدجدناكلوالالوللحالةاطدت

اجمحبنوصحجهموآلح

لمحتزبئاللةعدافايهاملءاالصراوشاعرءالثصاراشحرفانبحدو

المحلصححرهعحظمااليديفيتالولديوانهالنيدبهرانمناسهرهب
االدبيهبفىمحور

اورهاجباتمنيبالغرلعسيرنحلمهاغلىاحدترضلمكن
تشهلاخهاحترعةلممتلقةيوتاوتفرعلمرآأبمففلتاصحارهيوت
جوعاضبدونالجأدبعتفضاالدديبفهمهاييسرفلماجزلةالفاظعال
منيبانقرااللثالقرنرجالمنثاناظهالناالكوهاظاللغةمحاجمالى
البحالوةعيد

الدينمجيتعهدالمحاليخانالنسيةاتنامكادارةعاالذيموهعاالمر
يحبفسيرآالضصفةالفربالديواتهنايبتفسيرالهيتولىبانالجاط

واقصادآللوفتتوفيرآالمغةصاجمالىاكأجموجمماعنوالجأدبيناالشئنصني
الحعلقي

فمىجدوورقهحملةجوفالعاخنصةفئمجلوآالدكأانهووها
القصدءوراهنواظهواالدبنمةخدمةهناممبافييمونلن



االيونصاحبحياةجمة

خالص

أتنيللطهذاصاحبظبمزض

للهدىبخاارتدهارونكأالمحتصمبنصاكبنالمحقزفاالحهعدللصباسابوهو
الهاضمىالمعئنعججمنللباسبناقهعحدبنعلىحدثبخاالجصورمن

االدبيخهواميرخللنسبنيأميرهوار6عنكالراخيفةابهتضيفةفهو

وادبهلدهمه

يةللفلىايالهظوتوزعرحكبرولما3خصنةضيانمنضرودلافالتفيولد
ياسااوليالمبردللصباصابيالباصيزابويعنربللهوعداالدبفأقنىيهاالد

لللنحالطاافااالبدلعحنمجةللقرجيداللفطجلءحطضاعرآفتأثحلبء
جملضحرالنلمجاليرنصو4التتيهبداثداعهرءررةزسفيامحدودواألدبا

وانايخاللثهاعراكأدبونلقبهولدلكالحيماالصررمنبهايقرتا4للصورالنصيه

بالثهبدهاآتولمقككانادايقولوكانالتريالفلزعيمهوقلتض
ىقىافهفض

وليلةبومتخالقه
يبماضطكافتضالفامدةاللعباجينشلفاعنحمناتالمقزابنفبكهءلت

للحباصالمقتدرخاإفةزهنفيوللة

الخبرالصةو

المقتدركذنقمعاقدالمحزابنالىالجالبئاليهابوزممااالبخادءرؤحابعضانا
بوبهوللةاشالفةدفاقامالمرتفيوتجوالمشزالمذكورانجهعداقهابابآلوصنهفخدو

قته

واعادواالمئزابخهاناوصاربوالىتحزبها21نوعالمقتالرحاضيماانذللةوبب
الفهراالىالمقدر

وطمهللغمرفاتالجععركهجرلنالجماابندارنياضقفقدالمضزابناما



الدبوانعاحبجاةجمة

دلهوطعهفعلهدلحباجةالخولةفادلثهيريخهالدوردثارصلمبءالخادمنىهوللط

بقودهبامبنالورثامكال9صنةوذدكدفرازافتمربةبماضدقهفانوهاهله

لحبواواالدلبللصلمفانايكبميمةمبتمتدركقه
االدبرفةادكتهوانمافتقصهيئوالرفيهما

شحربالئمكاانموذصص

منوفيهاتيةاالاالبياتالمثالصبيلهغقانهارقندبهركثمزالمحابنخبد
الدرتشبيمسماوالالمطربالعجبةاراهاالرقيقةاألوعات

االياتواليلصنظنماغلىوحدهنجيخهفانهعالمةبا
المطرمنهطالعبرنودير8اتجرواالظلذاتالمطيرةصى

يطروالصفررلمالمحرغرةفيجهاللصبرحفبتهنىفطالما

السصفينارينالمدارعسردعالكمفيديررهاناصواضه

الثرمناكاليالوسالروفئجلمافاالوصاطغلىرينهز

غتاحورجميمايطبئرباممةهكتحلاوجهمليهاهنآفهم
يالنظرالميعادواصدفنىطوعالهاسعادحتىبالهوىالحظته

حنرالخطومخصشومنجملمستتراالللهقيصوجاعيخيى

االثرعلهاذياليوامحبدال8لهالطريقيخديافىش

الظفرفدقهالقالمةثلالاصهاللضوءوالح
اطبرعنوالتسئلخيرافظنلهادبهرهلستممانهاوعن

هوئفاته

وكتابيافىوارللزمريهابنهامدفمكلديدةتاولهللثرفهضفشلهر

كتاسارقابللعيدالجوارحيهاببالراالخلنقباتمكتابلبديم
للثحرااتطةويهاباالنيحلىوكتاباالدابابكالملركيهاسالتار

للصبوحذمقارجرزةفيهيهبللتافيالجا5كناب



الشرفيلالوللباب

صآالؤلآي
1لفخرفي
قاهـااللفتايخة

نرىوداخحهافيدجرىااللالفاريةو

عىلكهنديةببفليلهاثيالصبحتقدحتص
3كجرالرحاعدآتجىكلءالطفيجملجلتفالدت

الرياواعتجاربانوارهااليفاعارتدإععليهاخمات

كتىرلجبئيهعياكالآباكامدزالهعا
واتىبهاالباتوجفالالدوجوصواءفافحت

جرىعقيتاكنربخنولياشرالىقتصأسو

نقافيمغرسهاالنمنناعمغصنبهسايسير
الهويفيمتأليهحلتمنبالجفرنهشئتاذا

6الرفاافاسقيموطرفالدصوعفسجثلصمحرله
الندىبالحثيويغسلهضىيادلىافحوأنهعنهويض

االدجىيثقالجنكترسثرققرومصاخا

61الحيالهلوقلصفوخاوابآلالحياحلاللةصتي
ترىماقدفيلمازالهبناانزعرفىبانلئئ

ثصت3تثتتضىءللنفبالهديهيدء3تجالطيريدباالرية1
للىنغديفاحللصغياالرنداحلدورلفطاحونارصللموتغبظاجقارمحعص

يئ7نظررنا16للرملشللتطحةالبقاهيدباالعخاراالحاطةيراالرضاك

للفهلرهواللللفوحبهيردلضالملرلالبل8البلابىللفغه



االولهاالب

ااطظابااهكرفنطحتالهاالءتو
عبالحصىترىواربعةالعشبخوصثلذتول

31القاءالهوارياحوقتمبالءنجاالربغباها
انطرخوانطومحأحتىناالغلىهاجديدئبهازاللمحا

ةوىالفيهايخجطالظعنغلىاياتهاتاؤلبأرض

ينهابالوجىاعترتكالهاالرقىالمطبصرعت
دحكااذسرغاظيةاجبتاذدعاقكربوذي

االالثظاسليماليبضاحثالبانعريضافببطرف
القنافرقةثشاابزرقيجيبرخهاحربوقيان

جرىحديدهنالجةغااطرافعرفخابحى

الأصدااعهوهزتتبخآيقماحزنلهتفي

رىااتحتلبوسادالجاةفيهمءصاالذيابنانا

الورىالحهـنجهحثبلىغبصاحدخأليوما

يماباالاعينحلتااذارماتوالمسجدعهروا

هـقاو

ااطنىالىوعودشااالحئالىتحافىاطالبكامنكايالدنينبنى

ااوصاحبعاالدتنجواهوهوضحايمصنوباساابوأليمى
بالدياجادهكحقهااكخالفةعهدالمأمونواعطالم

للخخالورقللعبخوصا3يةقياهونااألقهالحرفهالرابالاال1

اآليلتهالبعباالينررهامجىيدئباعارهلاللقطحقعناليواللقابفي3
ضامرلملبطنالخحردقيئاقباجربمرالؤللطرف3الحفاارجما6للالهات

باوبهةالزقاعظمللثظاوالناصيةوالعرفالذنبضعرالبتامفافاللباشاللصدر
واحدهاصلعنولنتجر1ااالقىبفىال011النوعكرى9ركاالجن



الثزا

اأثرهاصعالغوكوتمعيهاصحرصخمتدالتيانيعلمم
النقوىخويمأالحينالكاينيكنرغيرفقدهاعاجهيسير

اخرىمرةحدهمننجاوالذتقدعلعتممابحدشفياتحالرضى
صهوىماصلهيهوفىالىهاعادعاتمغأاياثلوعادت

لالولىودنجاكمتركناكمفدكابساكافتالتياناودتدعونا
تاثاباتانة

6وباهاصهاالقذيهئشوتاحماينلحمنأال
3ابعرحتىاهاءوفدسانأثاعالشريرتمت

لطالصهااالسوديرمحجربةببغدادوامست

عنجثابهاالضيشايالزمانتاتاوراات
امماهالمهمههاتهششولةبغيركوظلت

جهاسعخوفمنتفزخدابلابافاصخزلا
6محرابهاوسطحوريةصساسالظاللفيوقداضبهت

هااصباعاللقوقطعالمنىلفضعامبابحد

حابهاااعاقتقضعرثءصالةالويارت

باياجالنتأفالنفالمزشوآد
كاااالفحللهدبفالالحدوفياكختصةفيفان

باصهاشعركآكاسرغآباحمايلبملممأث
والبابهاهامافيشدإجالاشابمنومايتقص

ماللقذى3االرفظهمطروحينصرسهاحمداشهاتركتمدرتمفي1
للقى9زالبحدابنيىلمحرنة13يرلمخر3وضابقىشواثرابادجنفىخث

ضولهاخهاها7للغزالمأوىليخاس6للغزاالامالمال5للهاملت
بهاقلىلبابها



االوالاالب

اباعالبهاالرحالنغصحممهفيالعيىوقدارحل

وثاصهاا3المحةجوادكالصابحكافدغلوت
3بهاكدناقيسافاصيخفاةجرداتاريه

ثاةثوبتشؤبلجوجانواحدعذارعماكأن

والذابهايمتلكفامحلمجمشكحدين
اأزاوبهكاناالسواعانمعآفيوطارا

6بهاهمااحاديثنجيترىماقدبعدتخالهما

ابهاوطادأبهغلىيقالمالثلرفرداعله
جهافهالانااسوؤالبهفهالاناسئقئ

ابأشابرنصيحةلووعوارحميبنيمحى
21بركابهاؤديءبزالولرتقوابهوابغيهموقد

8بهاايابينبتتوفداصدافرىفراشورامرا

غابهافياالصدتدعبمااشحواثماالصدتفرسدعوا

باصالبهااحقونحفدارهافييةاقتلنا

بأكوابهااباصخالفةاامفدسقتعصبةوم
1ابحالبهاوفرتزبرناتلقيهمكنوتمهااذا
بهاوتنااواتمااتاقةابإولما

بابرابهاوققااذلنااواحجاحهاومارد

اذاحثاىالحثةجعلىيلباالبهمدرجور3الميععاللفالةلبوقلليى1
لللناللرالحذلىءصضيفاتتابقهيهقبار3جرىبدجرىجاه

بهانزلللتىءللزال3اكيللنجىقظهماتخالمحا6اثعصالجلم5اللحيينقه
االسدهأوىاخبتفترسلفرس6عاحت8ظكشللتعم
برجملياةاابونللز1ارمرضبأفحاب1



للشري

بهاوغبابهاححكونااخننهاواففالرحىكقطب

3اهدابهاإنتجذفلماليابإورتاومخى
بهااولىالحمبنونواللهيافيرحبمجمم
3دوصابهابعدوأبرأهازالحجامحلهاللةغسلبه

نابهاعناطربوقدابدتتدإعيئميئحنويرم
اثواجمهاييئملكهوىانهالحبرعالوأل

جانابهاربعطةاحماكاجمافآل
اطنابهانااافثدتأصالميئافيتزلزالنتص

اربابهاخللهابأناتحلمونانكموافسم

وقاهـ

ذببالمهاجرةغضيالصحبلمععليثاغت

الحبشرهاغلىتقآلاملذاتفلصامافالت
اكباجماقفعقلهافهحاهيةوايدجهق

فليفيهواكغيراضمرتوالهواكزمىعنما
الغبمنباطةهاصحيمرضهفولعىقالت

ثبمباصهمالثبابهحفحهادتهرمتالزمانات

العربكرهالوصالهرمحبتهافيضنيتنجف

رطبناعهبانصبفتىايماقدكنتبعدمن
هاحصبةلراثدفالتغايخةسعرألىفافا

ولعضبقترآغلىمافددمحثرفيصالدهرانصاحيا
االوصفبلثمحعلملثاكااطرلنهاامدابها3الطاحونمدارالرحىنطب5

للقلطعالبضبلد6للطابثدارالثههلثرءاالوجاح



االولاالب1

جباعالبمآيدنيهـوحوادبئبييفريزالما
الغربامفابةحمصاهةفننكناالبقافيحتى

فيكحبعلتقريقفضرتصمالذينعوبماضتءاني
الجدبلدىخضكرثمواكعهمالدهرمااذاعبر
بالألححوةتحلقهمومةميصةوراةموا
3بامرعولخالمجاجةاغصةخبكازتايناوافا

اضرباححفالصبارةهميىحمدحصوئأشلشوا

الحربآخماهوقفةأرمنمفاعسكمتبحتي
عضبانصلبقائميعصيفتىبهاجيادهموعدت

عنبسلهحلوالرخمافيحفيظهبلغتاذاهز

يضآاوفالي

اذبءآماياورأيتبءالنواصرفضنيتد
بالمصاثيخضفرياالدلذةوالمزيحشف

اربإلذثحينزلهدزهاتفوتافاذا

وقاهـ

واغاتاربقصالبيجيخخنسوارخااريغكاشئنرعين
شاباا3ثحرغلى3اجالاغمهالنورخيهافواههاإذانفى
أباوضاكلواحصالخلواجراهءاوالحائريننجتفاقين

فابابهخراصنحثتواناظهرفوقجامدثعححواهل

مفلولشققةالبالصمصامةجازمونبدمجزومةيتتىيخآكأدرو3يولىممطفي1
اصرعتعدتزثالغبارجاجةللهاالالفراغمةالحربنىا13للنويجالحد

الحيبالص6الحرمقحفعضدةالجالحفيظة5اتاطعاودلعضبددبالمنتل
المقمىوجلمجمعآاالجالسلكلثور3دضهبختز



االعزي

اضراصآصادآوانياباويخمرنابغرهـوالعميوفصامواليابطات

لرباباالغيثياصجمةغلىرعاخهايوهآحسبتهارعتاذا
3حاصدهاعابايئعرآهاماافانوأهالالدظهرثقاتفقد

اوطابا4حالكأابلشصإنمرقراتمزارآحماةالرىعف

محالثوسزاناباتصطكصممبمبحثالدرجادتةبافا

تاثواباهمالغواصلعصرخايخءفروجهابينالدراحممارأيت

بااوتسعفاالظدهنخهصحأئاحالكرتطغكان

بااصافىالرملغملكثباتاككأنماالجلودكأنحفياخوازت

3الفخراعقابايبغحمدءفضومنكافيهةالهمداشلثه
9الجردكالباعالشيحبىلمةولمكركلهاخراقدقرةوليا

اواحساباااترمىتجدتافصيرخهابمنحالععفاياالكوالىوفمت

السوداتراباامثاألمنخاطبحبشيةاحجارناقئصات

اجلباباالجزليابمنابستاذامارذغليهاالحظميجمتادح
االهاالاادالضاعاسلحهاحمانضالم11عآخاال

بيراصحا

ا3اجمابايعجبإيونامجاجببسابيمنضيشأمنوطاغندهـ
شئضوثاباراوانطشئتصانعنارهخطاتابماءةغه

3للبوحدجملداوثوبفامتثههصاصبالر011ارماحالحواخا

الدراللنهاقليلةةءكايهصايئبمبتضرااثالحوضامااالبلخهثتمنللنواهك
لثدبوهوخافجمعضالفا5طجانسانهارذااكانابافي
لفسيبللذيمة3الااممنانايمراالحمحكهاك6إتالىللبمالبر

الركأللؤالصفاياالخامالحظمةايوقاالو6الديدالقرالرد8

االسودبيصكيتا31للطالخالطا1ابلضيظطباطالجزاآة
واالحمر



االولالباب1

اإخرياضاالنيصناعاصكآنغضةواشىالمفضباطركت
اغراباهافبرأصىكأشكلىبسلوقىالقعأديطهوقفانااس
3انقابالهارأرصفهـختحاعآالدحىظلىفييخهالللوخلت

تراباالعراثماحاشجمهغكبعةارماتبفونجعني
تاوصابااالقلماحمزانفاصبحنغلىوالصالذكررائحاكبو

اصاباباللذاتموالينزلثوماوالصبااللوصابرنجةضدكن

ياصابا11غقاحديوزرتغؤجهاقداطحتحبوليلة

اباوحغضاباحراصآاحافرغاورقبةخوفغلىنجعت

وماكنضابافأدنانيخيالينامهافيشىباتظيةالى

اباهاشرياكراماواواسقيلربهاالصاحتلقيتوكأس
الوخطابااياتغاوراذجمةخمسينعالراقللثو

الصخابااناسغرساصفجهاعلاكنولمانديمكالشاءوكنت
ومضراباعوطجمفيئاذامحنغهفيهشىوكريدجالس

الفاطراباأخهفىتغنئافابحودهانيلبيديهكأن

اباجرآوناكرصيكاتابثياجهاحمراالصماتوقرية
الحودعخاياغلىوتثريسراهابهضربتاظيمناهاوتلقط

تنسهواقاباعفىاكلعكبثادرجثهارديمومة
ايسانألباباالحاديخعلىلمتيورحلهاطلبوصفهاتفر
بالبياضىاالشلما3ألمحرباولرهبالذيابالزرفورهاصاهايقوهومجازفقطر

6االوجحاالوصبجكادااهروفهانارببالرللبابضقرقثالحصلعى3

حخيرللعناحبيفترسإيفرص8زللنةجةاطرفتلقارضبماث7ضاربألجمعلثرب
القابجع01رحلباثدصرعريضللنعيتللرقةباالثحكاراةللفالالللليهحة9

نبهاذيدبرالمكحيرذبابيلميسازظبللحاديالمضنلالثا01لماللنقشبرحم



الشري

غابامخلفهاالجلفروتخالطاومالوحناهضىعلىكاني

يقلبلحظاظاسالحوشعرتاباديمةلىكابرلحءغدافقابا
13صليقيضعوشاتحاذبكاباقلبهيامنكاتلمافابصر

اخناباالحيظةعداذارفحتعقاربااخايخلفاثواطثقن

ثإباةاخمنجادراوشقاتحاولكأخهافاغراتيهافطارت

رنثابااتطاابمرتغاليدفةطرفتقدخالءوما

اوتاياصاآلنمنيطافىوثمنالصبازككبابريتطالماوقد
طالباماعاشالمزيزالهوليىضاناأرطرزقيدرءلمر1ارى

ةاكادأالليرالمراصيلواصائركاخراالقاعدوما

هـاتابافالحسيحعيفالدقاصنحوكزقااانفيانفى
وقاهـ

7اوصاباالهموقراكالاوالدهرهناجمار
ابواباالربخالترىواقفةالنجمووفود

هاباتاسيةيلةرأيالفجرحيئوكا

باباهـجلللحفألبىرشاهناالداللغضب

اجاباهالناكهبغيرارىفلتجمنىسحرت

الاصباباايحينوارىبهبيتاذولحينى

هـصحابايههركضاالقرخهجهتزغصف

الميهةالمنكببلبرمبلالدثقا3للوحظبترشالبالاللقطغاجاخطاو1
للعينثقاللنلرلثوسلينقيقريةالىبةقضوللدةالدائمةللطرة

لثدرةلثدرطانوللقطاءضوثدلدفقالظلعقفهااسراعانهابافاكراتغاتحات

تالماباطعمكلقراك3يحاتللرالمراسيلسيرهاأسادامإلد6الصفاضدنللق
المنقوضةللشابالرض6الهالكالحين8مرشجر



االوالإلمباا

كأاباسناطلجأةاخهلصاناثمرت

3إجاءحممهمذاهنىحارصصاةفالمه
اتعاباالحببآفيءمبحنصبآعذبوا
كناباانحواراصنايمنفتبرا

ة3ماحابىباطفيصمهاشللهيخهترىال

صجاباالناسعكوقلهفدجممكوحديث

اعجاصابعجبمفتنالفظهالنثريملال

01انهانهوحرياالفطابقدابخا

لحأباتبمفدوبهيحجنىكنابوث

خاباماقطوشفغبهرددت01حسنجا
اأهداباالرآسخماهسبلشمطالىاديناثم

01طاانهوورافاممريهنالمرفاهاي

ضابافقدفليأخضيلهارأحافقلتضت
اصمحاباياهعاحينغيرعهدهريسرط

عاباخلفيتثهلمهترعةغاديتودمد

ااالاطراباساخةاوقخمخههاشحلالدهووحبت

اغابابهاالرضيمألمالكهاالرضىوكيى

11غابااذاإليلاهـجرمصطجاالمجريمثل
يحدثىاتاللزل3عابتىذلمحنىدكامعنفرضاة3نلدالجناةاآ
بريددليواضفاراالهدلبادصيخللطهأسالضكاللرللثعطءوالجعرىبالقين

رللطالصالننظرلمغلمبمثةهزبم6مروفهاللصثك5مطلقكزضعاناللنوبها
غابةجمغالغابوالجاعةالجعقالحميى8داجاخبرتإايصاحلبالثعطر7
للنلربالمعطخب6سلنهتالجيعوس



51الا

إاخطااالحقافئحسببيبةاغزوولقد

3اثواناالللاوعصاةجلدالدحرقدحذاها

كااسراباالحزنيخوبعيرأتالثكفيهاجاس

6راباللحرصضتفةبغرخهافربخاها

تباشرأتالوخىءالدجآمخحارناور
وقال

غيرلمجبمنيضحكشارقحثييلتهبخمشفيلمآرأونا

مربااصيافنامنوفدبدتبخاالرضغتاصبكانه

االغىيخاللحريرواالرضهـذسببايافىيمرنا

9بالهربمتالامنتزسواوصخبونبمشرياتوحن
وفال

وارتمابيرجاقيوصاربمركأجااااايابنىطرت
الحجابرخنكماراقبترونيانصنضكستيح
بلليومصئخداراهادولمنعريتلئن
الذمالهفيوهالمتهالهابحدابتنالهاخدةلقد

وقال

بهاعهدنابدمننغيرتالدارالتىبهابهاغاحاجء

كتابهالدىءتااكخقطصباتثقتزللمثكيرتا
ترابهامنالمغروانحقبالصعاجهارمححدضتت

جلس3لبهألحذاط3لمةءخدالىارمالاالحتافيدمريريلهالصوفللهة1

االشامقلماآلرلبءظيأالقطغصرجوهوبهعاباالصالضدالىالحزنطاف
ثحرولثغللريان8تبخترنرنل3ترابجمع6خالمصبماعحب5
محوترنحبللقى



االولاالب1

اابهااذيهاالكيترحينالنوروالنقابهافاواهتر
طالبهاقيعرثكغاحةشابهاعناليرنالصلقهـ

جهاالهوىفدرضيصاخطةااجاكلاكأصملغالة

اهتتتىلمحوتوغمرةابواجهاالكاغلىتلتهب
3رقابهاشألهاماتفطارتامحاعابهشضمرتها

ءجماسرىالرىناماذاجهارهىههعهفيونافة
ابهاكفياقةبعمكطرذهابهانيالركامامفهى

وقاهـ

ريجباوقبامينكاطرشاوثببرقهالمافهاراهيت

6الححىغاكاثالااامنفيكأخهاالصباجهاحدتثم
الطبرماةبالرضمرصولةبرقهافيهاهحكبهة

3فرصخبهبمبهلمحغرصتحورعدهاكأنها
ةنبردهعاصإلهنءمرهاوانمرتاكلفنتجائ
يضطربكيبفيسجاخبطئخثهفهاالبرقتحرىاذا

وثباحينجلهمالأيلقنهخحرهتبوتارة

الذهبمنصقولةصالسالبدااثاتخالهوتار

1يئقبولماالصجعاصوفزنجمهواصكهقدرقواللل
311اللبءدمماءيضاكفرسللةفيبفجرهحنرضا

ولثدةلبهالمالماللغرة3ائجاءللكيللرملمئللقدلثقااومرللنورآ
الياطقتتح6قمجمجب5اللنالةاللعهؤعاروشالهامات3

لليهب6ييقةممرمأه8صتاحمخبمغبرباكلثرفيهاريح
نهبأاضوفز1اءاالنبهماالجالااليكااالصؤىاالب1لثل

المابةصدرلدقيمالفبب3للوشب



71را

غضبصدردشوطهاصذتبمائهانرىاابخلحتى
بالهربارجالابطالهعاجهخيإحكتخهاجمع

كامطلىضبيدالجفانعالممنيالحربيخوصيوم

3فهاجركيطعيفبجريتخوضهالوتحيخثىآغمرة
نخضباامجسامفنجمتيدمضيباخافيلحتى

انقلبءشايمادهرظالىيرىانللفتىاولىالموت

وثقبسناهوالمجرقدالخسهفينججاوصاجو
األضهوضولمضهجانولمتىحمتيفيالعذريى

صماصواتربوقداترابرأيتبحدمااجريغاياقيألقي

ولطلبارتجيثىعيفأيالزمانعهااطوارلشت

اتلتىناهـحريقكأنةفوميحةةمسامحابحو
اةحباألرضىكأنمايطومستبألابصرتهانتراة

أتجاباذلةصافرراسلهااالينتهبعاري

31طخبالصضرفءكنهاتماكاذاربااتصالح
اثركباذابهينيوانمافارصهكألطينستحسبه
داجنبافاعانهمئأطوعرنااخالحطهمناصرع

طباذايبلغهماتبغوالالرجماتبلغهييغ

الجلللثهأكثيرالمااففمؤ3الهالكالحنف3الجيىاظميا1

ضؤلثصب65باالسجللثبيهفلظالى5تطنجمتللصغالحضبء

يانضاوياناالفنغعةالمجورفمقالثوضروبللصورشبهمللمغعا
باص1االجرىالميمة1احوالاصهير8النفيقرانااالنراب8

يكأءصوتهائدتصطخب31رللكبالىارركهنقصاسال31أالىنغ
الجامايرللغدنالدنظرادارناجمزلبالمج

3



االولهابابا

فىالمتصبالنانثلوأذتجتههشدختقدحؤكرة

3الذبضايملعلمكفالروعيمافونةوناظيرع
تبيخنهافيولمانفاصهبهتشقرلمومنخركاك

13صعطربفؤادالىائآوييجصعيهداليبمثها

رالعصباالحواليديهاتءتهراحلةفياوئيأايوضنيخاف
هلهامنىاصبرواتلوربهساالموتغعرةكافشرجمافي

ااحفاصالخهضجثاونامحاباايآشطرماضتموللة
3االتنبنجعريقصبخدهاالقدارنحوعاصمغابهحلص

بيثيلهالذخرومجطا4عرضالىفرعوفابتزالهيرى

وقاهـ

مجئيبيمتاشلمضجوفيسونحيبانةالذكرمنيقرتج
قريبوالمستزارصهمحمالكاارمولقديرىمنلربمخال

رطيبالزمانعودواذهنيحلولييافيماهرارةاذالحش

بحبلىظطصوفىتحةابجهببمصوفي
امسكاضحوبعذارمحخدودكأحماماثالتسيرصمفععكلفا
مةةلاروعة3دألرراسللسناقعليهاصالتجههىخد01

الىنجانمامملثئدللمالالىضمائال3ناضافيمجوحململمالجال
للئوبمئالمحعةخالفوهواهاتقيميهاندبتثوالحالكهالج

ماددتطبالطاحونالرصالدةددخمرةدهدديرفداتضبدلرماحوايىلد

كالترى6برنرالبهير8والحقارالمالللثن7كالمرتفعليفاحه6عيهتدور
ووريرمجرةصوادوستجمعللفعدرسعفا01كأصزسجللفيلفة

الغيرصباكاالبمرىللحذلىقائماتماثالتارجرسومبها



91للعري

اوجنوبمرةقطارعهبالعفافوفمالرجشامىوفوئي
3صبوخهامخحإلةءواعبخرائدبالمدارييترامىك

3غريببالدجللريخإلرةبحدنأكبومنفكهصمايت
هثيباثبابأجبابومزثالصجاالغاياخيكنعزلنيخد

تاوهوئحيبالرتجالإهنةجهرنهيئالجارثعنفأدبرن

تذوبايخهءايدالحصادتوتدنارهاشتظليومو
سهوبالخوبتحرفهابحدبثملةصالهالىوحعات

االاجهحثيبغثلهاطاعصانبمىجموابهاكللتال
9يخبالظاعنينسارخلفكايممتالجاجثاذيالتغ
فصبعظعهاعاريتلقآههرخهنصظبالحريصاظ

فاجيببهاادىحاجةالىوثمياحمالقذاثواني
9ندوبحمهنحدتابهافابنجلودهاكعألالمطاياوممرحمال

ققحنبفايورفعواريمالمباثخاعىعسشارامجةورحن

ضحوبقفرةشحابطوتهجنةمجاذببديربموعار

ا3نيبفالطنالسرمحوطوناالطوىمرخنهارشاالغربكمل

فطارللتراباريححمالللسفاللياللىخمةايخحرلخيرىءاكا

ثديهاخرتأكواباللضاالبكلرالخرانداقرونايالمدلف3فيعظيمحاب
اجاراصااط5بالميااالحتيهاللرثةثافيل01العداخأيا3

للسرتالشملةللروبابىللعحروهومصاييلجمعاآلصال6يرةاصا
قصدتيمتالملرالجا8يركثاالجمئاليب7للفداشبهللياليرصوحمه11

وباتبناربخااقهالمطاياللنولرحلهارحلناونطةلجبالهئراالىلجيباحليئادلرلفظاعض

الجباالفيلطرقحلبالصعتافراإلةاللةيمومهالد11االخحاريعالجمء01لثارالجروا
ضامرقيبجرالللرىلدرحلدطوكالاالحطيهلدلرةلنربالدرجالءادرشك31لدقائال

لثحوب



االولهالبا

اويتارةتدوعوارذنعاآلمنبةضعتوضمةله
3فوثوبةشلىاالفاصمذدخامحااذاباصزاالفران

6طلوباالنامالجراستبىعينفرمةلىوصععفتي
رقيبعبحتىهنهمالهمايخطامحآفيكراهةويخطان

إغروبلهنافاتصاهيرعاكبسولحيانكالموح

سليصالشوفتثقهاصلسانكانهبيهامثوىتري

ةخفمباكللععنانوأحهطويلبالفاهالرععكوخطئم
االنحجبسيماوهنجمالتبهتكالضلتبارض7اذاخاشالقوا

9فتجبلهويدعوطاليهابثهترمياالرضلخلثدخا
يووباحينينزبانهـاقبةطإلارياحالخبارمعذ
اهييبالحراقفاهاباهقضاورغلبرقتأرف

جوبالظالمفيعهتشققكانماءىااصنئقدفي
ةخطبايفاعرأساهيرغلىبيدكأتدمنروجلجل

شباالحدلشحينبىوزادتداحذراهاشموقاموراأل

عيوبلهنيستحمذبةبخاللقحاصديفيواحمت

كنوبانتلشرآفىفالومنقماانثهخيرآقيلقالهن
وقاهـس

طالهاليااالفدارغتاعتاجهفاكمترونالمااقةابى
منحلرجمخامفاه3مآنلةصنحرفةعواركوجلىهةاففتااممها
ادالحدوهوجمعقيئاالفياناءاظففةاالصواتحراساالمرلبة3

للرمحراسنان011للنايةضفةللفاوالفممقدياالقفلميدحاللصمثوى
كوبهانبافانارءظتتضلته8الزادكايخداالصامعبرخفضيب
الايفاخبثدصوتطجل11ثرعابمساهاسيرددالرقا01ءقرباللهفشفينيرك



13للضي

1عواضبوابالقخااليتهـاثاخذتمالقركناآحيا
3غاصبكممجائراملئهأعنةصوانحمىجرصبئزمان

3حرافوائبممالضرمجيالهامامماتماومقدءيوأالرب
ءاالقارجحنبهةنملئهولمايادهابمارلفوابايميوففلما
الجاحبنارتورونالدتملمعدومناخذناثابمنحيهة

6صايىلهماقاتلمحاذننجاهلهقدغتماعخمياوحزنا
7المواهبجزيالربوفالرهبانابفضعلهفدملئهعطية

8الجادبثوبفيهمتئبرافالمكلكوازيداالسىيروايعر
6حمرلدالبالغابفيضراغمةمنوصفارآاباواكم

التجاربعدوالملموجربتمفدعدعتمياالحرمانهااال

وقاهـ

اشباباعالالمثيبحكوقدفابإتافدكبرقخلىأعاخل
القراباليمااكعاردضرتنفسياكهالىترد
جاباطاذىيخافالوجيهوجا4إسخوتفالث

للترابلهتبصحوفوبمههـاجروعنتصانجمف

11غضابماشرخزرامامشرلثرارموقدوخعم

والحطابالحكومةبتانونر6فياذفايقنلهاتحت

صالمائرفمامرالكقيم21يوفلدالقاضبالرماحللقاطثراثمالمرات01
الجابلينتشهنتورهقيضكطادرهءئرللوخفائبلنوا01وسللرلهامتما3

ملرثاعطاتاحجاناث7امجزيمماعنيهم6فجسحمالضحاعلهباليلىيطيرابذ
باالسدالضاسعأوىصياضراغمةحاليربلقنزبهلجادبحيطناغبرااللقنؤ

نهمكاهـليقوياصيهبارالدلمجاظكضزرينظرون11البالحام01االظفار



االوالابابأ3

وقاهـ

1بداراالأليالجثمافيشوبالموتيأقانقبلمحلالنياال

تسديتفدوصلهنمردتهتحنرتجيباالعلالنيكم
فرتخطلىبالذيبوقوئيوالبمدركصعيىلسأالعلالني

2االووايليتشاطرالمنىصرواالعهماهلكمافاهلكي
ايتودارفتحقيقدسضباباليهدحادلالىأالرجدساس

ءوصايخافصالنيعنيضىبيداسانئآقابحدماكانصدفحاد

ءتأيتىفاتوخطقخسفاجتهاالحالؤتثيربحوخحلة
أ6يتسائغالمحواسرشزودقليمقدهآالريخقهثالتهاوزأد

3فافربت3كريمآالبورممحاليفداعدمنزلفيفالفيته

ازأجاربافاقيغاحاغضابمحاشربنيااليامعجبومن

8ؤابقبحة3صكوهابالقطاأاخرفوخهاديخارحملهم

اجهجراليتءكدهثلذلجغاتشعكرلمجوتهجرشتىمنيصدو
احيتعر3اإينبأقلوااودابهممنىالبركأيفنافه

نحابتالحظوظقصمتكافيموخقعليمففلىميين

لرجليتفتكثاللوكطحمهبحاصقهمأخآفقكربولم
الخطولمجوعايتمكروهوالقتورخاءسهبوزهاخاعرفت

9ينوايخىءمحووأعطتخيمهملكتفدودمرموات

اصبرفراشالتحتمحئىوآهنلمفعهصبرتخريشجنىو

بلللولبحلليريد3الجسمالجظنبهسفلهتربالطحامعللهمنعلالياكها

لمخفيتةأيطرفطه5رالجعكاالتالءحامللةصاصالد3ثرلثمئىوإللت

مممثأنهكوطانةرهالهيتانر7يالصتبتاص6للنضللبخىللظم
الحزنالثجىلرجعالمعىمجزيخاجثيبئ01تاللوافقللوافئ06مزرها



33العزي

فوفيالخصامالخلمماع4جمثارجعأقرماحمدوخصم
3يتااغروابيالثربقيانانماجمجعواصهاءالثبنىفياص

3تاهتبشجةاثثمنيافيبدافاتالقينمصاحواتغ

ءعريشءحرجهمجوصهمامناسمهاقفاكوتديمومءوكاكما

واصيترهافوقجمتتبرحاتعنىوبهالفشغلت

5الزيتنجهطاكأناماعيهبسدفةقدطرتخءخالجو

6ناجاكوكبالرداهـكأنيصاعلمانالثياومرتجة

7بلغضاخركابحدهافدتميتروحماالفىامغلموايخة

8المولهارماحهايخاطرافيلصعوحملهااالرصتقألوحرجموان
9لمفبالجاياواسياانحاصيتودهجليبرالبتس

ةوحمييتزاحيىريماتيبيخاهبسوادهياترتىوضيف

واضةءالثافاطحمتوقمتشرهاغابأصا4ىوبات

فيتودالذاعليهاتشصاردهاالضعاصينتخغاونحي
كه01حاتتبالهرفاعالشرواجمسؤدبتءاالعدامنءودأ

11ةتنذاخفبرحةتهاظيفيافسيواصاجماالةوعزمءخن
ص3هاشركراتاوغاكمىحهمجكأسهااييبريضحلسكلونوراح

الجمجعةللحداوةالخاهى3مجالاسمالصاعإلحظيمللبالقرمكأالال
بهتدىالالنحةهماالالظنءسوالىيدصيبيركه3اولحوااكرواالضفا

يلةللطوالحينةاباتةالحرجوحالجيالاخفافالمخاصمايماصمةالفالةيمومالدبها

لالحاالموضعالمرتجة6ائمغيرالمااآلجةطائرللقطاضوفيهاالظلمةدلدفة5
للحواللحرسقبلها8صلبهارومها7توابحهااسكباثلرحالرراسلالن
1ااالصالحالرفا01شجمخقارتناولمهالماالطائرصامهحمايت9حمرب

ضدربجمعربلكالذبنتاتايبرالخمرالرلمححى31ثءاالنثالعض



االواللمباا2

اإضالمجوااةصغلشبهاعصراتاوضرةينااتحطاويضاء

الفيتحينبرايخالالدحىفالقتنجمهقدالحسوتطاواللل

3فتناهيظاخهىصىافقدبلغتترىللذيحافيااامني7هربخ
3ةماكالدبىاظفاعنرينذشةبحدهليانفىاألؤقت

ءضارأجالاصمةفوهثييجرتخيههالمنيةيخهوقالبصزت
5وواالغويمةشأنوادبرتعكنالهلهالصايهصلطانلخليت

عاصىبعدماكتعنولياطحتهاتدعلمغالذكرلوالاناا
6ودايتارأفيقدقرثفقلالرديواليمجدالىاسوقالواتب

7اوابيتعتشتقايالضمفرياتدليمانليتدل
8راصشكأصزمانافقدعطكالصائيلماترعتكاوقدطاله

هاهناالثاقأفيئأعلىلثصلىولرقجد

الجيمقايخه
ىتالىاقهرحمهقلص

ةاللمجهاليلباماطارالةووجدحوائجهتقضيالاالهالقلب

ةاوالجههاابرائهمنهاتفوايخاالجوانحبينثىىءودا
ااهرادجهتجلتاياتاافهصتيمفارقمجربرااحوناناال

ا3ومالرجهعإلصورهفضاقتبخلىاالبصعغاماءكزال

المية8اببماللنذرو3للحقلوسيهةجمعلدحمهة3للعفاالفرا
يوقمحدو6ؤللضالللغوى5الموتقارتتاسيثهرخمخىالمو

تالحبالرجدسد6ظنانيشاتثاتىع8اطللرثهرلالبصاللاللهانرد

اجااالجوفأنيهرضاشيداخهالجهاقاموى1صتالعيه

عملفييلبىحلىعلجالدمودرجمعهور31ضبية8سهتدساكجماه



53للشر

اصوالجهوردفعقهاديرتوصدفيواللعاولطمسنبالضمنوصعز
كا4منداضلتمارايسفالهلهقحنيوللدهرابيهقيخهتح

6ءهازدللاالعاحهزجوفصاعةتودجنهواخرحطا
ثضاحالؤاقاربأوصاحىالمصاوغردحادجممالركبواتتقى

محارجهكلبرتدفيوآنضىكزيرةالجفونقعصيدمعةجمم
نعهسيرقدياورجطترىماتارالمحةواخر

6كرارجهذارياترياحوكثفوابلدالمزنيمنصوبسبهأضر
3فاربالهمزناطءغطاوتحتواوبةقرتااخآيبحدااناال

9وهووالجهالمهاالحزوحثامناليميركناصهيرلمجوبوم
نولجةنفضترداثحواثهاكانهالإليخهسرالةيظل

ااوالجهأوجايخآاررحهيدآوبئمامووجلهضضيت

ةاةمارجهالجوطارفيشهابيهلقارخاتقدمحقاعالكافب
انواتجةلمهاثحمالفالقيئقربهأصناهالوافحيوت

31دجماجآذحمولدانكازالعتانجةالمحاذهثفئرهيئ

الحعوصعججمعللحوالجواالفدةللحينبينهاالصدخللصفااققا1
دتهشءمزعخلعد3اراضىدلطرقمجانالفرافدلبين3المحوجودلعي

للنضللرجللديارثاراللطدل5صوتاذاللبلضحجمنالخعاجمعالمغنىالحادي
الولرجالطبلتياش4لذاضبلهللحاسوالمزنالمطراثالعوب6ضحالللناه

اطرةسالهجر8لربةاالوللبعدلدبئ7رفلراوياحيدرتعا
للرلجحاقياىكالماه6ديضلهوالجهرحثيلبقراالههاضرسمناالالزماومحاكضاس
لجهلطففيتكثت1دابلفوقيلبىصاءاوداللفداتلفيدانهارحط

لللىجلحافرتلقالحامقكعأتمىالفلىعالدبطهافيلليضاالحقبا1ااداخ
ثاالجنة3تبلشلللقاعاذاانحتباتكهرفقحامالهااصناما31لشاللهلئحق

راللعدظالجآغاالعهمولفبطومادلالوالدا



االواللمباا3

ممائجهالالدظهرغلىتموجنققايهلالعمهلهآلوورهـ
أعالجهنفىحبفيهوطاوعتيخورهقرتمطروقويارب

3صوائجهكرخنيهنمحاتكانابعلمالنالفريدين
3باجمهباالفغهالمحرضعاءتفيانياتحرعالدحىتولىانالى

خارجهوللناسسروداخلهضمراتهودهامنوبيوابت

ةهمالجهتيلقيانببمرصاحهفدخقتيميهوياربى
3أرجهحهافياواحهـمدكاثعاتهاجتفدشربجمهوابر
تهحارجهالنداصبافراهرنمدامةروحباالرواحينقضو

3عابىفؤاديمنالحهايموديخةوجهالدبماوقدكأ

اطافافية

قاهـ

االورالواحينجهراكرختحقفدورجدازلمن
ارياحسجاطاللهعتاتالقتالقطرحالهاذاما

اللقاحاافواهثلبربللحهطالصهط
الالصاحاتهمهضريرابخمبمةيمولبيلفبات

أالمالححدضانجومهازكأنءسانولسنربحدخل
صاجاثخاق3جلكارراوققاالزرالمألافاصعالغبارللمع1
للثغهللبمج3يداروراذاطجانصاجمتصوانجهصايئحادثان

لميخقكا6ارالحظر5الرهولنلليرالحنللبرنعنعوهملجبهعفطج
عبممنعالجهاالقاننشماالمية7المدارجالمارجالخرةالمدلعةجهوي
اآلتلراالطاللالمطرمطرلسىدقكاانيلارج8وىواصداذا

اللقلحائديدالمطربلاردائمملحءبهيرللكبثمطل1لطعفةياالهوجم
ارلدفاقدةلبهولي1االماوفنهللحابتجملارياح



7الشري

األوالالحيالحواذالستئوالرتحالبهاليارضتاصقأ

3الوسعاعمنقضغواحثاةمريضنظرلهامههفةة

الرواحنيالهلوفيخفافماناسوفتيانكهحئه
3لقداعمعلبخبفاسمفريهبضبمبفتهم

جمالمرايئقدحفعواىقربوافامآخاثاوكن
نصاحبهلرتطبأربةالحركاخناجغرشصلى

ماحصالىاطراففوفنجاةرففاحمصةناعندغ
هبراغأدجماشرتكأنشوحسابةواكلوقا
6اركاالداجمهاتطاااكلزاصاالرضوصفيغاف

الجاحامقصوصالليلغرابرأيخاالسرمحبدناهـبم
آ8االفاعنورنجومهانالثريالسارحماحتوقدل
97الصياحيومفيالخطوسرجمجمعلهمدلفتواعدا

الساحمنالنفوسبذلنريرآخلقواكرأتاوكنامح3

1ابالصفاحفافترعاوجئاثكنافاظالميندعونا

1واالمراحياللدالقعضيرصفابالجلهوغادياهم
31الجعاعمنالجانبينوتيهااألمماراصآكلوبيفع

جلدمنقالصهارضاالخصرقةالديتالمهف3الثحونالداحما1

مرعاتعواصفسراعاخاثالفثتللعوقاالقلعهءالمامالتداح3ينه

براحشرقاالجلداالديمالجيصةبةدل5دبخرالمراحوينلخنها

قمافخطبينامحالاالداسييفهاهوضعدلقطاافحو6باظمرهغااب
9اصفرووسطهيكاازهراالتاحاكمرابورأالاليالسيرللرى3ارصل

جكيرينغبرلمشحماالشوفللصفاحتافسثكلنااءزضتدفت
يهجرعنشءالفمنيىاظكاهالجوحا31طعالطللضبارتعلك



لالوالبابا3

روءمنيهفالهماغمآانهيرنوفؤ
3لكبتوقدبمشملةفتيبكلاخذينرواتا

الماء3الحيئالىجمرائرتمتهماصلعبالغرارةاكواف

تاعاافواهوضربآهثلآوجآفريابيهم
5لبههإالغرائاابكزللناصبالجلللرحلايه

بالباحتبثرمثهرةموقىاالرواليرانواخا
الللمنءناواحنرلةيجياعطيتافااخثىوال

النواجماههجورنجترتمىلياالخونمنوافردنيء
الصالحمنادالهاونانزماتامنهمضازيهممرت

6وايخاتداجمهعايتواخاترهدنلهاياتلمااذا

المزاحاذاوجإلبينمدحنجىفيذموم
وقاهـ

3اروائهاإلحولوهاجضدللثالثرقالوائحالحاماجينباماحلقد
هصشالبرارحإابانجاروسارتالدىانمحشنهةحىالحهحانا
المطارءعيهالتاىالفىاليواصلهالموتفللجحعلرهتئ

بوارعاعهوالطيربمقلتاكفهتجبازصائدعحظة
1امباعالصوابحاوالتحرضهنناللواوفرتهاوفرةاخا

اودانفلمرلرة3جلينبيناراسعيغاللطرلمج3فراقهبراح1
لللقاحءلعمنااترينا8المقدراكاحللالكاتوبهمجرائرمةللضا

3مايهتكزاش6اللغاقالجلالمذكلل5المايللعحابتحمالارياح

المطارحتجعدىتناالحارةياحاررحلمبهلليقظةصال8النراقاإلكه
ذعرظاالنحامبارفرةيريداايناعنةذاهببولرح1الصيرةكاالماا

اظخما



3للضي

هخالجوايخمئىحيهققردعلناكةيالالحربتقعهن
1جيراخهاوالضفاخرىقتصيوقاشاالخهاغرتاذا

السيفحازحاماجنىاذاجذوالكائهخرثهاخصلباوقيدها
صارحللعايخغرقهاآلمبخاتهفيالقومكثكلن
ح6ررخيخظاعمامجامرأتزالءفوهاافلالموبئ

حي6ورخيلءافالانحبلتاذاماحشراتهافيالظابخاتكا
افهوقارخاحمانجصلتالثمظانايخاءضراوكم

سابحلبرياعطتهاذاوصدرعانهطوليغتالفعله
سايحةالمالئصريخهعاهصاربقتالمطاتاذاحاله

6صالحصريرتخعثجاالذيلحلحلهصريرةفاتخشيالموتابى
يبحةقاماذاخصاتعمكيوالدوالقهاالىفائنيهتفاق

راجالملممنميزانالوؤالوالحالالمعرشهوىوصلي
ثاللخالحيوتالزايخقةكااتجفالهيدافىالثوبفايخلق

االالقافةح

قال

اشديذاهـقادحزتليوابىعيدوعاودالعلبئيطارنو

3الهودشثوجفنيوححطيففبصبريوقلهالىجل
لثتهللظريفثاظرقبمترالحما3لليوفللضفائع3تتاالجواث

6خطمأالعهبكاالمزاوهوفدجمعاالفال5لفمللفوهاحميمةء
ذىالحنعلخللذكأللقمارحءبايذرلعالزقمتدقهعظملثظاالحربالجبه
انبااالعدفث8لللنجامصموللعتافقيشوعببهابينثال3الحانو

دلرفادالفرم13بييخلفئ1امرأةاصمللبفاكاربلثا
للتوملةورقاألدليودعممجل



االولاالبد

1فاوفودقلبىتللىونيرانالجفونسهيفته

3اربدهايريدمعااينعمدوقلبىصاحبيالهني

3هريدهرورقرىهموملقالىيشبتيوماصيتني

ترديدصقلهاعدحمااخافعةالصعصلءفتراني

ؤوليعهميوداحمماعةكنتاالولىاخوافىا

ءتثريدجمحهمبحدهنيامواالوادثاطدتهمكعهض
هالعودنهأصللحامنهمواجمتحرافلقدا
صدودهناىودرافصذتدهناصلدياقداتجدتهله

يجيدءشىعنهافلهفاالديساثالمحاداممن

يمدبانكغصنععمريمهعلينابالمدامطافربما
معقوبطرتوطرلىسكنيرويةدنحرعظيرع

مزيدلخلقنؤةمايبااالالحسبئاممتالىااجها

فماذاترياالزبىلوافاطوالفترةوالارعاالغن

صودليل6ياتواتتهعيهعبحءاضاولناما
مجيدبفخرافاعثآفمنراماالمامةوملنارق

6وهوينودتحلعونهنبرادوقدالنيحاميوابونا

7وقوطوالوطخيئفيرحبابراصتطاريومذاك
والجودفلغةوفرعونتاايماالمثتمنافهمانص
8المالودفضليفخيرلواجميحاحينمومالر

الحاصييدالمرتعالىلرى3العثغامنهضنيعميد3ثحلتلل1

ثزلعرداللحا5طكشةللقليةانواواجحبارفحقيرويدحمائرقىللط
الخمومهسددللدد8لثنورارطيىدربرارع13يداغيذود6



13الضي

وقاهـ

اليحودهاشوقهاصوتوايةعمودهااضاتحتيللةصرى

يدهااالركاالعراخرىمنتغابلدةلميرالثعىوسارهس

8هاعبلحادثاتكأنالونفىجناتجريبقبهـوسيه

3ايحيدفاكلوكاتامفانفاصأالحارشرةهذيخيلة

3تحمودهابلىصغمحبعوائداثاثكأثااالفتوخلت
ازلزاتهاجضرضويرفامجمرماشاريخاقةلوانوحرب

اعامخالحديدحديلطويفلقبصمارمابحئيسحرها

انضالليمءروحالىصرجحمركحوبهاصقواقاالطرافو
جععاحمرالهاهاضهمفلقةكأنهافاوطأخالحيولتئي

األفياللمجودهاعهنزحتوالهتتيتابطالبصر

6وقودهاالصباححتىلوانهمبارهيودالمصطرووليل

قدحمتهاجدودمامجدوراتةالمثريخاشرالقنالحىيقيم
احمراعقودهاالحطوهزوارماحالحديدغالئالخالشواافا

31نجودهاانماياصارعاتوجندالحبرضبهلصريهتالقيهاك
وقال

ابداببافلستاوغدافرافراح

موملعنهارحلللتىالجازلالمغاني3يرىالالجوشاللؤىضماصثالجانا

دعطمندةعاجمععواثدمدرلعيهاتوضححجارةاالثافاركأعفت3

الجبااظافيتديريلطورأسوهوصمروخجمعيخضمارءزاراذايضالمر
8وسارولمتالها7دثجاحدثي6يوفددددصوارم5جبالرضوى
1لمضلوفاظللصافطالللنومهاهجودهابحدتنزحمتللمجصاناكاة

كأاريلبثويغاللةجمغلنالئله1االرماحللقنالليوفاثمريخات
رافاتضارعاتللضبقللضك31افوب



االولاللبصم

بددااهاتواضاراجةمنللةآ
والوللدمنفانماعشال
يراانبهلوشثهصاعةسارصمن

يداالظلمدعنارالالربافييا
اسعلغبامدعدداغلبالئن

وقال

3عالركعذبقضبطرفكالالعداةبأسوقدأالقه

3الزبدأنهاحوحوعشتهيالةاعهااوعاصلعف
يحدةصمدةبحدووترحهاربهايفوتالونبحة
ويدبهرجملوطارتالابخىاذاقسهثخه

هـوقا

مسعددميوخانعودسقاهيمل

حلحيناطوبيغدصلىهنوضاع

6تلدههنتالةدمويدهمنغلت

اسلهضارالموتابدفيقيفنى

ويقمدهيقيعهصلىعانييامن

يردكهشجىطحمطعهفيفانه

كمدهواطحظارفدهلالتسم

للقضبتكريغللؤسللطرفهتللخاعةلبلش3بدداهتوقنا
بهاللهامبداببحةمقهاالحةللثجاحارمحلالصللفميرف

طوقبالحديدحالمنلتدلزائرللةدودهالحانرذوىمناظاهةاتميدكلعاوخ

انامهيرند09نحودوعظمشفطالحلقبزضدئجاصاصتؤنجرمعضار53
قماللثدبصكط



كياللض

ولدقلغامنعددظالقالوا

هـوقا

الظاوصحانعتوارفلمفرافهمتلماظ
هـمؤتجمرفوقنجبيوكأنغامكارزلتها

اسودنقابمنتخظرزرقاالفرفدانكارنتالمتورنا

صطدطالبآلمةعياهاحتىقدبسطالجاعحرمآواك
3دبفدفيلحنحبباببضخهابئااالالثرياكبوكأى

3موردبالدماءءدوساالعرقزفرامخقلبسلقتهم
يالموعدقرغدااتةصئهالعزمماغداانالفربقاسرعما

تالمددعللولوشالمهاتحلووجرخالشأجآزررملة

االثمدمحيقاخذالمراودمنكاخهااطاحضابرالترونفد

طوراوطورآتهدىتهحدياللواعاظلرخصالماطراف

االسحدا6القتهانجومىكاخريدةلحديثنسقاضما

لموردبرطالعطثمانهغلىمجعيالتتىوثاقاكايمقدخلوت
لحسدالغواقألىالتركقعثرةاصامنعاساليا

9مرصدفيكونوالماكاراقماجممبحدهامفاجمم
ةمائدالضحعبالتمحعمحصبحازموخطوانصالييم

قاللرملللنحاممييكاحىلماال3يفترقاناالكهبهاننالفرقدظرلكاداتارنوا

ليمنهعنرالمرالغءيرالمتراوحللزالسبجاليريداحرقغداسلقهم3
الىلود0اكؤقدافيارخىلبقرمنضربالمهاارحثةللبقرةاوالدونالجا

يدتاللبهراظر6االصواالنمدالكحلمحوقاجقبهيكنحلوهوالميلمرودجمح
انجث3االرا8الناينةللنطلدقطةوللحثرلالثردعاهلح3الجيه
الضوللث9زالحيات



االوللمباا3

لتيههااوسوكيالجواباليظقوصهاوبهأعلهيصدكللطود

احمدخالفةآاعطافاطقميراتبموغلىثعلواكفكمم
3ىحصآلجماهاماتهمنجادرواالىائمونيرمهاومتى

3االبحداطريقاالمىاليتهدولقالجياكحثحواخالقردلهمفوكوا

اويدصاصهومشعرعىجمصثاوبهيممحاصمن
مغصدبغراريهدفاتلكموطورايخلةةشرآمجاط
يجهـجتصاجعمالهعضوربماهوالصهالصرجهنا

الذالقايخه

قاهـ

6وحدافياااليامودفنىلذافدعنسجمثىمر
7فنااالجةهنفريدآوغودرتلمبث11واتتىعنهه

8وقناالدقوارعوفذتهوفلبفيبضميراللهو

جبناشيااليامجذتهمرقيهتيصافوخليل

ا8بقاعودكيراغذىأمرىممهعيئفرةبقاعهنبقحة
وافندالهعيهصفااذحاليثلاحالهسعرلب

1اثحذاالدتجاربثةثصاضالحقععفصلصيشحيم
صلذالهيممثيوانءاالاطصاارابإواثهما

3زالسنفالمدمرهاهاخهميطلبياهـمهاالللصظيمايخلالطوا
االولبيمصواديعدالنكهلثيتالجلشاالحوى8حامرلاذبك

المغمدديفحدافرارغههطاىصلةرنهونهاليخللطهاوالمصمت

نفامترداتركتكركضتماالاثاقطعحذ6دلقرابوهوبالغمدالمؤبى
ءممههس6ثديدةنونزلهالصنولرحالموتالىالمرعلاثديدللضربارقذ8

نالىانخضأاغذااكذساكراهألهر1ابخبالجبنهئ



53للوي

والراقاففناالجوفيفذهمبالزهانفيهفدرماني

واذابهدلديخاسرءفاكانكانجثاقةحرة

3ابئبطرشدذاوصالجريحالصبطرفولقدلكتدجمك
3اخذاهدألويأخذاالرضيسيهرالوطالفاتطاعني

هذأالرجحهرةبذخاناذاعتقارهـعالماواذا
ندارببصضرويخبذالرقىعاثاغبالمجرش

61ذاامافربيهارمحياهناادوالوالشوبالحيريصرع

الىاالقناعمكلنصبآميأياخلفتصرياينىسان
اغناا7ةاليهااتفلىأينالثعقدفياليبحىو

فارذاا8الهوكشوانضىالمريضاالحيونعنيوخس

شذاتيبحضهقدعنالحاقجمغاتدااللهنجع
ذاسمنيقولونوالبعرفىهتبدىانذياالواخوانا

صذاةوالجوفبدمااالحثمااليندادعططوقويم

حذاالوغموتصوائبرسلأحهوقدجمماعدكبذاك
وضجآمحنارجصلنتهماوجةكأنهاوكروغا

ءالراقايخة

قللى

وبالقطرينبالساكلهاوأدعواقمرعيإعهدالمطيرقواسأثى
ضضففيمالكرللترسلللرف3واالتقللنمرثعربينعظامتثراياا

اصععداجمدالمحجبابيضربجلدمضفورطلدصيرلماماللحنلن3غببذ
يمرح6يخبذروسبخاصماغباى5برعةتقطحهتهذضرتاذاعت
حثيدبهرجالةفيزالذيلفرصبالئلرحشالحملردلحيريطرح
محةكحذأص01ءشغذايذأ6هيخهااللرذاضفانضى8اصحاغذ

الحاداتللقلطمللسيفللحضب11ماضية



االولابابا3

إمبراصوىءشيأيرآواالفصتريانهالدماانليخيلين
اكويوالادريمبهاهجثمجىءفرجةتلىتاحانلطةععي

اواليمظثيئآففدكاخبريمةاينىقعلهماباقةصألشكا

3تقرمابخغريوعاايوواضربلحفاضهاالريمهانيرانأرخأ
3ويختعضريمبمابثريفيقحهتجلهالمجاديالوأصأل

ءيرالضصرفيهالمظلوممدكالىمهنجتوراليوميارلثو
هيكقاربهاتركواهاضالهمأرىهارقومربياقفب
6المحركوممجثبكاخفيضعرضىتضأياإدفيااتجافيمااذا
إهريمنتتظدهركيانواعوانواالذىنجوالفالبلعالهبو

3التكنفتوالوابلئيميالهالالذيالداوغاظهم
لخريولكماملىفابميانافاعلالذيالفعلفدونكم3

8اوركوالدرافالكىلهافوفهخالئقاليعمالينمني
االصفرعدخزيمالماثهححوفىالذياكعلادوااالحبروابو

النيفياحمدالياكغافعغمروانرفحناسيفوغن

والمجرالمجةانحكمتعالواكلهمبألفضلاالساولىابوالفضل
صشبراقربالموتعننجئتمآوراتصاححيهةخينويوم

كفرقبضةفىوالدينيغكمبعافدآويامفريالفصارمىبهن

بالرفئتجرالجادلمولواللمجرةبةبطمافرثولوال
والغدربمداظهنيييالطاكفرعيناغلىدلىافايم

للفزحايوخللضيوفللحفاةالتيلتالقرىه3امرىحقيقةضبرىا
ءتورءعطاهننال3وطكهمملكةبنالافاداطافودبترنرل

يافغاق11مجلىابدى6االحقاداالضغانالمسنورلثواش5تضيى
نتنينمى8الثاراوفىهقعرولن07كرواتصا



73التري

االسرمناريحصتىالهدىنيمحعدجفونترقدلملذللة
خبرخيهكلفسلفانبهضخاجلغيرهحونماالعايهورد

الحمرخر6اقىلمااجهصىمنهاوكغهاالنولوالباخ
قدرالىواالموريخهوماصئةعنانهايدابرحفصالعطى

القطرالىانيشفيماالصحاباقامهحيئفيمنشالم

وقاهـ

1قفارالفرافءاساجخاليارودنةلمحدصخثا

2قرارالجبالفيهايلسولمثارخباهلهاالحرباضاطصعيني

أ3رلمءدمفيهاماواكثرلموتيوالصبرقطبهاودارخرئها3
ءفطاروااآلخرينوهرياحباليكرالقناالبطااوفام

واغارواراهنىمنبهاريداننىاخامباالمعولوقدعلم
آهونزارهاشمورائيوصارتاذاشاوفرشالالدحوافرا

6الرماصكشرارافواصاخانفىنهخحتىالنقعءااساوعغ
ناراالصةالنغخاالحااممأنهالحنانخواروبىص
8صنارخزرالحيونحدغهلهاذيولالاضايخاتوقثاحد

يخارالشوفاهتخهناذاالبررالبةضكانصافوب

9واوخااللئامجمدانالنافايمرنابهعوديعاجمولم

رحممابر3هلجتثارت3االرازةااحزككجتكثا

هاوماحللقخاالحيوتللمجكهءعيهتدورهاللقطبنللطاوكطرص

ليهةالممطفحطااىلنلفحخوار3للفبارلالطعالغ6دافقلتاوقرت
9إصتخزرحمعالتضافاتالووحيداقعصلمهألالجشمنالقد

للفحيفاظورخعمنعالبتنحمعنللودجبم



االوالالبا3

وقاال

الزهراعيئبدموىفيحتىفقدهشههبالروكابيوقفت

الملىمنرتهاالقيارفحهتءالدترهاجفولولم
بالفصربالبمرتبهيظلتصااللةاالجفاناليههفن
8هاسهاغلىاجغنىوصاعدأجفاصترةلمحتهارخىالليلااحتى

الخلرغلىباصاصضحصىاشرشثومذالمدالفوامانجةباالتزكوي
3والقصرالهامبينيفرفصنجينهمايهثوجدةفيان

هـقاو

تممموضاطرهالزمرافىالغلىكديهاالعاغيظغلىنؤوم

وهاثراخالتيزينهمامرمنادادالحاصلرنمااذا

إنرهتيرمآايهديعوالالنتقارهماهئدىاذاماهواستنني
راذاممنتيدالىروتآملهاصيجثوفؤاواسيوياعي

ومولطرهوبلهعيهفردوكنتكرامكوبهآياصافة
وقالى

وناربملهغيردرصااروالالهددمرأي

6نارفريسةغاجالصاتاقالشةالبقيهةواثاف

7غولمحفنكاألسطارحتىالرججرتحكليهاصواريوعراص
لفماراالثيةشكصإنمنمآلىالميناوهانكانت

االمطاربواوعضهانيحالفنالرياحاع

رث03محرفاالصولصالللضرورةعطعدهعزصلبهدجفاخهاعدط

هورالشالمطربلمارءللحتغهاصويقحرةجمعالقعرساروالهام3ءبلى
افىاالرللراعى3الموقدراالتاني6تجهللطرالىبهعئدىماالمنار

ظللىادبزلاناني80ءصطرجمعاراالنركنرنضووراييناتا
اهلها



93الشري

دليمارايئاينالجحاحييهازممىجممالديارهلهايظ
صطازكاكعتميةبذىلهاللكلىطرفودقداخد

3الحقارالديمكاكأبخضتجاصيماكمافاضالربال
اصفارىالحدىالىاألكلاوالعيىابيوقاثجمالت

االمطارديمةاالسصمطرتنواالوهلارتجىالوال

غيرعارهاشمهنتثضونحصوصادانةهاشجا
الصضارداررابلوااالعاديماقلوباليظاخز

الفرارجلحمدىوالوت11كأدمحسالىالصاقاتولي

8القطارالهزهاسمقوطورقاهزتوصيوفكاخهاحين

6المداريفيهاتضلدهاحابعطسكاخهاوحووخ

01االبصارزمواغواقحاتبحيدتردلمجالورمحعنوسهام
9اوبكلرلجةجمةهدرتقوومرختهاوطو

21بالثركإظضرمتااداهاالجزلطاطننارشىفوق

اكاساركلالىالدجىتفريرالرايتاطتحلرايفان

اءاالفتاركمننفصيكقتدهرارمبالمترديتقد

تول3بواداالحصراثاصالالمعة3ءالمكنبمعىافانيهايني5

ليلىاري6الدائمةالمطريهةالددلطاهلدقه5تنظرثيداىءالخر
8اافرصاالرشترجمتردىثالثغلىتقدمدلتىايخلههندلملقلت7

اععدهوندهيندللينابخلفالمجدلثعواىالجحدضمط6قطرةجمعمطارل
شحصالثريحعرلسنضكهعلىتحملخثبما4حدجمةمدركجمعارمماالى
لبكرءثنيةللبلفةالجكثضراالمعدةالجاليالقرومااسلنلررىتهلك

ىصالمرتفعليفاحا53الختالتظتللظيعلالجزل31لدنوقهشللفيلت
بتديتشااللاالدصتقعم



االولالبابفى

الجرارالجحفلفيووحيدوجالوتافأغاناجتق
قاهـو

واخراسمبقنايامسوالفتدبهرااقهاذنبهاياومجه

يبهراانتحفلمحالومعروفمومهمنوصكرقيختافارخ
انثراللديخاعيهوظالمنيحتحسنهابكاوصرث

صبراانالحزوتتدعفالوىاليردكهافاشعاذاكيث
االالبهرعثتمافقلتالصباعنوفالرممبرشفاخف

صغيرااناالناتاجدرفاولكيوطأثاساضاذاالح
اعمرااقبمدجواوهاكتفقدغاحاصاواخالفيوابثي
تفطراحبئالقلبصعواداوشمكهكرىرائدمقلتيطردواعنم

ةنظريناامناهوىفاجفونيواطقواصواهممنوأجيلثوصب
ننكرايراالوجهررأىاكاتيالجاةمحتلواصبجت

مبهرايخهفىلميوميخارتنكرتهفدترجمابالذيفاها
وامطراضافبانفاسوشدىبماكاالنكغصنوحا

3هاؤماوخيرأفحهانغلفاالنرىناععةءاةغلىفال

وعنبراسجقامتربهاغلىاذاجرشلصاثهدمحمالهاكنال
ونوراابخلتءشانجنكماصمععالغوادصوالسوارصفطارها

الغديربمدراهافصفااذاهاارجةأصلةعاوحلت

3ونرحمخجبعمةويح3ابميرالجرارالجقالحضل1
اكرىطلبرائد5تجردتاكضيتءورمنثرعظمهب
االركطوبلثرى4لدااالرشالمبئاكثواااح6للوم

لخرججنماؤهاتطارهايالحبالولركهلدصباحللحبللرادى8
زس



االشري

ابههرانشروردفيهضادرنرياضهبينبتتالفوأنيكان

تراحيننجرهافيهايصذقيمدلماللضينمابيئطويلة

3تتكععراانالغغصووهتروبلهافثرلأطتماافا
جمرافبهالرعداهلحريقادوصيااوقالبرفافاهانجاش

كاياممحبعئزراانالفهنخلغمحابهونالجوونللربابكأن
المدبهراالحامواصتللمفتهل6رومنروعةاذاطته

عبرابربوثيعيهنتنرتكاخاراباهشورافاصجع

احورافاترالمحظترسوعيئناشطالعوائمموشيئكلبه

3غاوتجبراتاجحنيغدائرصوارهكانبذيآلتطيف
8تااللخصرابالشقكخصفئبروفهالمورذاتالضصونمجئه

خقثعهاةهاجلدهاعوسذبصاشرأصهاااثلوذمميكق

زراروتافوقهاماغلىترذىصئمكحوبهوساقكتطرللرح
واكزاالحسودءكاصاجولبسابحالصاحقبلنجادرته
نوراينكصسبكرمكفقودوجههغرةابصرتاذامابدا

اتبصراثيخوهاساهاذاصانحهالوحثىظيوصالفتي
3الطوحالتحلواكفيكاعسيبخلفهاجلقاكظهرالرسور

3ولنرجىالياحمينللبوللزذةعنجمالهنالمسنغنياتالوافى1

الجوناالببضبلدصبابفلر3السهامتجخذنهضجرلبغاكئيرمطرهابلهاو
6مزكظمحبرثوببردنقىوشخوفروعةءضددواالصااللكا
القطحهصلىاوحثالثورالذرليحطتطيف7هللحدوطالشضديداحور
السفهازهاوضالحضشالطاتحدفحلللترنقرو81ضكبراحاضفائرئرغت

1ااردالجىتردىصبةصم1قثرضذب6زكفهلالالخرزاكقب
31ليعايةمارعةصانحللؤالللظنينانطلفوعامقعهاهنللحئصفحةلغةاال

للعظيملهاللطودالنغىنبتلفصيباكفلهاردف



االولالباء

مبسسرااالاتماتقهاخانانهلعصسنطحاهوأرصل

قرىلهيحعالتااالفاعنضيوفهطارقاتاتتنيوتم
كانعتراءهالاومهاالمحاتممراحماتحاالففربوحمة

6يرىيمدجمهلشناظالهآلميحدونججعهالللىظاتبد
تفيههواصمكرادتابثعرنئاوغمحتىكأبالقوملكرفماوطا

وتدجمراااصىاملئهفمووكالئتىهذافدقفيتلفنك
1هثترىباناذصتراكناسوفدنارالجوزاماصليتءزيعمو

7الههاجرمصفراارتكحرباوثهرالنهارظاللهوقداعت

9النتراحمرامنبنايوتافالقيضفغاتاعدؤرامشكم
ااوساالقاصيكلالمرالقيتدثطادانيتركبعلماذ

هـوقا

اضفرواحممثايحماوانيففرمهمأحماجماللداراال
11عنرصبروعزيىاكبوهاعزيىعبرتيولطلقتاطلىجست

31لعاهاسترحوباتابجاتوىالطومالتىوإياميكأني
31القطرظهالكلقونوئآكلقايهاملباومسارحآتوهمت

وذادسدهرقدقىذفذللآرالىطتتىذع
جبزاللراسعاقفاتخال3ضيافهقريمهافجبماللنوقليحمالت1

اكرى8يوقومجلى3االنرالمأللللمرةوهيالمهابهعمهاةلنهاركأنمعاهوضط
لبواحدالجوزا6الحزناالسحاجىبانتي5صكرىثاوىلبوآ
لرلبفيصاومدصعبيضايحفرالحرصدهاوقاتلجرلما3حرهاقاسانرصلى

مقيمثاو1االباعداالقرسراالقاصىوهوادفىجمعالداني63أارهعناةلآ8
لبحدومانثموللسوىبم31عتىدعبرقينظرىثللى1اهافرونسش

حرفهثلمهكرالمطرلمغالجمةصولرضيللوم31اصتحادثانيخلن
رأثااصمثنىاالمطرلعلر



3للضي

الدريمنفهاظلءخالمهاةكانهاالوصاحصفرحمهفة
سرحثعواجنانطوطرهعريضيضحثهالوردفوقهاونجاتلها

فثرالدينهافمايصحوالندمحلفظالزهرابياروض

البلريفحلمماتحلوبهوالملطبوالصبلىمنباطب

2ضراتائوابالذرهـبهمبقاعةتديمخصيبالتربويخث
6الدثرالنحماعمهلهفيويفرقالربتهمكوجمالمجريلرجب
جفاخهامحئمالزهرثااذاهافيحيهةاكاطضعليهالحت

كوخهاخلروشاالاصالوالالنهارجمةصصىتفاطله

6لهاسفرففطبارجاصهاشوطةيناااعيونكأن

مجمرلهءفبالتحردخانعوالمحرصاكاشارباجالجو
صدرضهخاكهفؤادنجاحبرقكانهياثبسرىاهضل

القروصهىمخضيخوضونصؤوصهمارفلمرالركبعل
6قرجؤهراقبهاصكلبزايركانهمحتىالملهجيداعالم
االمحرفدتخالقودللهوقالهحاتالدجىشابخمتحرىانالى

الشراالاخرىكاحليلةلهبمترفحتحينالعوماديمواوفد2
فيايلرحثيةفبقرةالماةالخصردقنقةاىلقالتارصاحيهصنوت1

يةضالىنةالمداراصةاالراضىطنللةلياالطانوىداصبيم3بهامجيط
وابالغنمهناراالمالللنعاعابةئهاصلتاللارباصتدعيدهم3
اصالجمع5المطردائمةديمةسصوداهطجامطرماادامتلمالحتافيالدفى
هانولجلرجاحماعةمحنوطة6ترالخدرلدلدشوبالىللععرهنوهوايل

احاعرهاحمرتارقت8حاساالببض11الجرنابابلماو3حمرشالجنههلثر

اثرتةاماكهالاليةمراتجهابازجمعبزالئقلارترلنوملثرىليرالما
ضوالقطحواقدوا1افاكزباثولةاط1الحامشضربوهييةقرجعقمر

الجلدإيماال



االوالابا1ء

والجرالبراعدائههنويحعريسودثهسهالجلاوجشكثال

1اثروعمبحساماطدعيضنهوطرفةبلعوبطرفشهدت
لرلبيكاواالصلبريغأضرابيتافرقالصفانالتىولما

الفزعنركنلحمفكلنرفونهااقياذلقوافولواوفد
3امرمجعيمحوللبنيفقلهنتضيوالعفالجوناذاها

الغعربالودفاصتاحهلهوفيتبأخلمخليلوآمن
والصكزءجزانهليوماكناعايوجشكرمت

اليجرريبراكألفاناعزةرجالهنحلىوذلك

يشنوالنصرحيئنصرىوصعةمالمعيعحينخيرهاليلحم
الثروبهـثوايباطالفةرأمحجالصوفااالخناءاذاجا

وقاهـ

بهورةصهاالمنقولةلبانربواللنالدتيةمصبلذوجدناههكمذا
تعيئدونكاسهافابقياللصحيحاصلهاالىارصوالمننتمكنولميفودثحرالحطأ

االعلموجبقأبالقلمبصححهااقفطيهللصحيحاصلهاوصدفمنعلطاسي
يسرمتالدهرتويسرقديغرحديثلالهاتي

ضرثمنفعوتلقانيولقدجربعافيهكفافى
شرمللوالخيروءهعومالقايخهاطولفا

يتترالنفىوخطاهيعميللوتنايهحيكلء
خبرالموتمنعدعييالعةتحدثلمنالتائل

غزثمربيالمعدكغدرولكنعدىربما

الحفبيخفحالكرهواعوبمالىنوباعوبمكريصاللفرصلطرف
اللجون3اوماعاالطللسيوفدلبيض3اثىاثرفاطعالحدحامللستف
المروفوطالبلليفدلعلني15اهلكهاتجلحهمجرومتىاالدمللزس



59المحرفي

وقرالوعظتءبأذنيحمتالوعظبالدهرلى

وحرالموجدالييهمفكانبحداناسمنخلفتانالفى
ومجرثعوقهفودحظيتهثلاوممازحيت
مشمرصائفوورأفاناصاحهمنافلى

وقرالمجهعنليفهومحهخلفوفيمنجموبفالروني

غمرلملواليلفياكويخاضعاثمنابرفتركعهل

ويخرتارةيسعوفعوهملثهمامدماصرامثل

يمعزالاألفافخماطاثرنهلياولهماالحال

ونثرطاالجوفيفلهصاحاءماأبنماحثثل

ولمجرفراتضدهانماالركفدوهنايعتىبذاك

صحرباطفانماسحرتىحصصندتئالتلؤوننى

طعرماتادبالمالحقطرفربماقداغدووتحتي

غرطاالقبايطويمامثلخيهمضماقىالشحمطوى

وحمرساجعيدانمنتحتهفمومبنىبهقصرنيف
الشرصبرلذىاعالعليهمااالركشناككألمجرجر

االرضجمرحصيطيرومنمسحخانوللترابنلرفهو

عذرالممكرفيهوياذبهواهانضبمغلىيحتدىولقد
جهرنهيقطصهوالألفيمنفورااالصواتالتمل

مرالحلاللوالطحعهاحياةفاناقداصبغته

صتقرهوكمصهاويخاليصدداالسياشعنظحن

عثرالنوهندحنويمنلمهاللهجهتزتحتيانكصن
بدروهوفاصعتوكمصةاربمبحلكثرضتداياتحتي



االولاالبء

فبرلرينىمماانماصرنفتدعاالئلىاكا

وحمرصوديالمواتووجوهونعمولغداخضبرجما
اهـو

اثعرصوالجراوالخىوكرخاثعطرأراهنصمرااللهتيص

3حراحمريكلمافاحراوممضاقدجممواعودى

عارجمرااخفرغصفكمصرابعدحلمخماعنالأل
وفال

3نرقبرهافيوانحاوارثيعلهجادبمالدهرجدبالماللهااذا
بحدذاعنرمنابخلفيوهللرزقيضاهاواللةاخافالفقرويهف

ثوابعصجمبالغيثحثىالناسغقاجودهابوأبلوايدصتطر
ىالسينتاية

فاال

قابىالبصيرةاناررفعكعاغدوةالبرقهبماانمجزنظالت

آعىوصااجلمنيولممصراتالمفهنمححلتالرحجتهلصاذا
7قوالىجروحتالبرداوتمنطزجمفكعانثرتوالح
8عواشابالممثرفيانصدعتاكالماعةالسحابافاصعقق

لمخغياالرضالرلمجمالعرجهامنفسهيرغابختحبئفازال
ااالموراللوابىلينهةوبانترأتهثيهاكلمقجصيهضى

صالنمعنلمرفةللودتبث3بقاللهاظمرلزوصيبربلدة13صكرا
لدنطلغه6لنرطالبلملقابىهاكئيرالمطرارابلءخايهصنر3ضير
للبردللطرفللطرهنحصرأنلهانللتيحمبلدللعرلتلرصثدبهط

المثرفيالليفاعالياساف8اتالاذابائرابالكسفلىمنللقوالىلثوب

ناضدثاللبىدلراردسام91الحديدنةيدزوسؤنىجمعموانىل
المثبسةابىل6درزة



ط7للخري

جانىوالمرالمزنجضىييرصاعةهفيللدهررأيتوافى

فرائىلهفافكأبةالىتحطهحتههاآلمالوتحتاده

قحابىءالمابضعلىنفيواتىياأجقبمعحيواصعدع
هـوقاش

3ىجباسمنعلىتلرجراجةافامالىاز
ناساشباحجتيالباالمقرباتعواهباتوجال

تهالمولئهغيركاستحهمايماتاصوارموظلت
ماييجسرراسويقطشباجالهاالنفوستموت

ادااقافبة
قل

3اترفمالنرعامعدغلهمةعقاربهنسريمنماغر

امصادممنفدالبسوهااكلمتدفاوكحية
اوقرعاماعكهافاكوىصاكزهاخهمويبصبر

3تعمااكريخفقايذيقهمصروصهمغتهوالهاجيف
نكعاالحدىهاصارموأبأسأفاالحديدمنينهو

الحينتاية

قاهـ

تضيحاالزمانبهاءاصاكنوربوعاربئاعرفهاللدار

ةقدخالوريعاومصعاماللرمجعفورصعولذت
اثعرباتهكزثامنتموجرجراجةكشيبةبةفرجمعفرائها
6االصدمأوىدللتيهمتحيهمجوفعارمءلهالمقرالجل
3هلوماحاالصمثضفيظثىاذاتهوندفاهالجىهنللقطعةبميه
نكشلدئدلبأسناسواارموا8للعماكرىضبننولبلئونهاجحطةال
تمحوشالنابوعرالالبى6ربم



االولاالب4

ايهحاوماوجدنتدعوالهديلغلوةالحامطربهنبكيتو
ودهوعاتفخاوغلبهنوتفجعنجوحةتصاعدض
هفجوعاتجنهفلستفاحزنهوجعقلبهعومءالحزاافنى

3وعاعثهالهومحوشعنجلوقطحتالصريمحرهتلنهآرا
3جموعاالالدءاصشاةوصنأواوانداةأالتابانا

بديصاالمصيتالقولىاهنونابرياسرفوقوئقول

روعاوفىازجةيدافىجرواأعالحممغلىضبوااذاقوم

آايخوعادممنيفجرباضراجاحمههامهميفارقحتى
وفوعاكناالبدانغلىطيراثمعنتفرايديناوكأن
2رجوعااعقابهنغلىبمصتهطرقانااتيناططوبوافا

9مجدتاومريعايستيوالغيثالغنيبالجركالفقيروذاوسقبت
متبوعاالورىفيمطاعانامالموءتلقالحربتثأومى
ةمصلوعاوجههغرةالضىجنهيخالطرفبهيعلو

جمغاانيموهناهذاعزمهمئصنانهحدوع

رسدوعااخدجممالذيوهورأيهومجسبمجدتيئ

وفروعامناتآواالطبرنصواهمدوناالسقروآوم
طلعكاعليثالتخفىوالععىحقهمفنلكمالتعدلن

قللمريمدلياشالخدلعةدلظأاآلرام3دلبرىاطامصوتالهديالا
برصرجمعاالص2بدواناوامرةبعدمرنأفيتلب3ارملظمممن
الحطرب3رأصهممهمط6الرمحاضلفيالحديدوهوزججمعاالزجة0

للرج8مالقخرءوهوموعغبجمعاالصقابرجتنكعتاالمورللحظيمة
اتاالفىعروملايظئيخالجماكرللفرسلدطرف6ألاخعب



ء6للضي

نموعاحاجةصاحبقدكدجودبيأسحفحاواخاغدت
صريحاللرأنجنرجاواقىعطاهمالمواعدوالمطالجق

نحعآوسفيصارطةتمشفاعةدركابوجهرجايامن

ررو

والدموعيخهتحنراالففاسوربوعباحىوىمنزله

هـلطيعيعحعيللدصتركناك6هالاارلنحىولقد
الجعغويخفضىاطاليقلبسروريخهنياللعركفب
سريعبالمرهالصصيرانرويدآصيرآروعماصئتأبط
يموالجزونااصابرايهلكصمؤنايتههومنافنانافاك

صىجاليثوالحيشورجمىلىأااوطأربلغتولقد

المغاالضامالالثهالماخنيالحادثيدخامامياذ
6العطخفيهانازءعتريربفؤأدىوطارتاخدوربما

صحوفطايالرضوبمورآبظالموتوكلكاصباح
ظوعالحهدباالعليىوفاابقولمالغدرخلدول

حيعوبعحيرالترولدىخيركاتاذااممىكلم
سريذجخزلنثرتءاذاالمجاريبجؤويدالي

يبميشوهناكهنافهوهنوعلوآاجالسرفاكخم
اتبمالضلوحانقلىيختملفبالصيدالحتنيولتد

والصنيمنهالصفوةفلهكريمعرقامنيتعدا
االوطا2اقىفهبميرالجزوع3شمكوناتهال3اتنراقوى

تاتمنتريى6ائدبدالمنغلثجاعهلبفس5بيمصءالحاجات
لثرسيلشللطرف8يثوجذبم3وثيقة



االولالياب5

ريعلطرضبذنوسفاكنيكعاالليتلجاالرقهئلهمي
3وقوعهرلوهولدكيالوخقندايثرفلمالغيثفقفونا

الريعتمفقدجت11يغبماهأالرضدشليوص
ادروعانعليلىخدغااحصتبالريحالفدرانفاذا

هـقاو

بمطاعحةلمنالوهابحدنزاعاراسيبالجهلخحا
ابوالصااياممالحاتألعواذتاجبااقحوانرأت

خيرتاحالفتانمنوكختاالدهرخاصبغقالصبمحاكفقالت
ودنامماجلىعنييفنولمتوتيهحاقمرشريرنات

تالاولتافىشظردايلةويرملفياوش

صراحاكاثباصيادىتضصااللذينالجديدينوان

صراعالهبدصارعانيوفدءناشياذانااقانصفافهما

ةاعاكأالدخرقاجلقوىأهرارهاحياحكتكناقضة

بأوفرصاعنهلمويهالالمجرعونهاالعداويخاالغلى
بقلبمشرالودرسلهنوافءاخاحرشتفضرواخواق

شحاعنارآغيرذاتمذذقيويخهممنىطمشزناحالوص
ونزاينحوميخنىغبتبودنفوسمعنىناواال

9باعياطولهمنىتاولحايخفةنحدالمارتوم

مطاعانفوستجضقدجمرقيممغاصقاباطزقاصيعيم
المحادياقبحاوفا3المأافللحطمهالدرالذنوبللحقصفحةاللت1

النهارالللبدانالجد5الهالكالحنفءايكهزساالقحان13اقعاال

ارناد3بهصاحكيرحاذتةيخادليخرتاللثديقلفتلالجالالمرنرا6

ثرتنهعاميفه8لبلربهتقدحالنياالآلافود



15للؤي

وطاصميمتيتفاكرماكرمابهمنفمدينيارا
شمساحخابحدهطبقيتوقدلهاامداالصوفيواني

بعماعترىالمماوحسبثهاربهحائآلوتصلقاالنجا
وتاهـ

اوفبآمثيحاسباخصصييفلهعضبآنهداالصوغاكرمني
غنصاالخيلنهاعقدتاشخيرمالهاعنالكفوجودآمجال

3هزقطحاحساتاكعااعزتالقجهاطروبفيتطبنىوان
3حاولتكرعاانانتوالمروياجمارتايىانغيرغدتخال

القافتايخة

قاهـ

علقراآوهالماهعدقتهمفانطاتوالحىءةفدجدبينياقلب
خلقنهمانزلاألبارقوإمجددةتاارتقلك

6نسفاظالتغلفهرحهـبهاءاظااوحثيآثاركان
7كثبمنببضهدالىمناتبلحبهمأحثابحرفماشنلال

9الحلغاانفيبهلعملوصملةلمرافئيأوالجله

خاترجهاطقهلحعيهكاناليتربهابخفالفالةقا

وثقيانؤامنكرهجهاغلىغدواالذحنواطيءواسصاافي
مثدوثاويطلقالجليازعفريتهوقدصيقتلىكاويط

يمالابدحديدشالمطبوحالميندللقاطعالبللحضبرشك11
للزلقللبنءتظنتخال3للقاصعللفالحام3زالحدللثابثغا
للؤالتباد6داللىالحلقوطنورملهحجارةفيهااالبلرعاالماكن5

تحروتمقه3واحدانسققيمسرودنغلالنانهاحملظغروضللظبأاالظالف
لثحبالجلللجبقرليسللباتليمطهاسزمواعاحدتأوا8



االولابابه5

مابهارهغهحتىالنفىابىوعتاضلهبيئوجداأتلبافطروا

لوخهابرففيمجلولةءرقادنهميوءصاوركيكأنني
6وروالورقاتقهفيماضنميحمهاتبدوهنحهاحيئع
6الفرفلعمبابةتحوذكابهبحيثاسالثمنهابشل

غرتادجقهافيبمقلةتودعااذقامتاشالاشما

تحتيفاخينحلوالدهوتكلوفدةءحمرامقكخترعة

تالفغااكانهفيبدرتمزقتجاصدهاهنتبوكأنهاحين

سيروافمناخطاواشلميوهاخرقوالهمفلتالجديهيرفوفتية

فالثةثوجالدحىتوقدنيحتىلميماألصيلهساصواوقرخضعشثممى
آاالرفكرجاجالشابوربماوصنادونهاافعاصعلمطاجة
االالثوجوارنقولغيريالعؤىمننحردهـوهواالالماتباضال

8والفرقالمزعزمافاتخاصميخالفهالوفليحسامعزمي
86الجقاعدائييحجزعندامماخقغلىضحاكيعمالرانئ

افاافافة

قاهـ

ااكافوآليزلجاابوماستمعحازهاالفضيهفىانزاممآايا
أباكاااللهاستيايابجاطلحةتثاوابنصيدانابنكن

منهاف3الضاوبوادهنقطهجةرقافراقهملنهمكاللئاووقئىط1
5ايللدفغهفمصانهامجاصدهاالحائفألهللنرق3للزمرالنورمخابثها

6اللالاويهفيلثعضربقيةادلثتدفيالدلدجدلؤوبالىفيعمرمناالصيل

قعهاثاللقذى17كرهااللهراالرقااللخومالثركقعمتجابفالمحصلثومارص
جشقاطعلسام8المبهلرأاونقاافروالماهلدئوبونحببخهكأطمرفبفي

فلفاطقااالهرا1للغيصدةخقط91وفاظالفرق



هالضي

وقل

بفلكشاصينيموفيلموانسثادياركعيىقيضان

مافهاميخبتبالديربدالحانظرولهلالصحابيوقات
االعطافطالمباركاافاجصكنهـبحرةغوانالمطاياكأن

3االفالحطوبكلئهوبرردمربعرابانخال
كاالحواركونوناطالضحملنكأنماالفضاةمألابلبا

العولفك8خمإلبالحروفءفجاتروحتاغرالزهانااولكة

عنمالمسالثهاهاافئجريحرةابخامنياالعداغتاات

6يالنبازكالطقوعلمننهمعاالجالدسوقلحماقعت
لكعدطهالكاالالمالوماتقفيوفاالمدةالحيقوما

الالمقافية
قاال

مافعلواللظاعيئحدثحشطللياادالتلهتحاص

فاصتعالبالبينغرلبصاحئمأصهـغيرادرلمفقال
9ضالاويردمننييمننهاريوالالتيالطال

ةلهمهمخايروابووالياضباوالغيص

اتثعلهردمحةخينظتلجيمفههنافماطقى
ضداتجزحألمضهاعطاصللفاجحاالوابمنمامحبالمطليا1

لللدالح3االمورللنالمالحطوبحوادثمرفهصابرابفا

لثطحماهـ0فوانلافثدءبمواهالكالحولىالحنرةلدفديدةالحو
الملزهـلل3معيرلاربحلليزكعوةبهعنللبلبدل6للعدلعة

9رجوحقفك8يهةالرالهـظلفينءاراآثارشلثاخحهللطالتدالمطرة
قيلقئلهاليظعطلالمنلفالمتمرلدنوردك



االولاباب5

وااليلهاحنتصولمحبهفالضعائرمقفلواننى
رحالزواهنزآلوانانآأبتبعهمالفقال
ششلهواليرالحويمملهيىلدباناته

لتحدجنهمعفنيوجعنحودهماشىاايديتركت
ذلاابىوانصلمىكونمناقرارالللركبفقلى

هعدلوالظلالمطاياباخفافالبالدتخطولولم

عيتقلياحللمممىعلىفزعاتخفطاركفا
كااالصلالمجافحنبطشكماالتيالنقابعلىنيفري
عجلجىبالدالصيهحوسالىمالفجركتلبدىحى

اكالرنمهاغتجهولهامججابلورونوتهف

ركلوالاكالموالدمحالصوىييايمنفلم
ةويختليمدلييدساحىفالذخالهناهنا

يتضال7ءاشحناالحظآنجبلحربيالندقيضرتوان

مملتحقهشسونربمفترسوثوبهىياويله

8افكلالألطائحدحدميسرفآهالتفحليلتجق
9فللهغرلىهاخضرمافيصعاعقةباوقدترديت

اوماهمايناقلنمضصيابادمعالةمنم
ص

لبقايقطعيثوى3للحلبمااكفرعطعلمزعل3لمراقهبوىأ
هامويةارفنقةلالةرللكل1هبههمظضهمارماحلالصاومل
موممجالسةئلخدمميالللرحمصهيققليخءيخقيدسلضدلض16
دكلإلحوتجاوزواظطألاالرفلد8هـنليبيحماواهللثح
ضقوقنللالحدللزارلدصيعدعقةبايدرو6يرلى



55للضي

وقاله

1قدضالبالبيقطلالاتلسأ

ذيالتجالللرياجبهمحوآلجرت
منزالصيمىمنبدنااصابهل

الوفديماهاالدمركصا

3شضاللفزاديجحلتفغاد

حبالقدانمجبماموفرا

المالاهلوصىبهالثحوفعطشى

فدكعالةغاربكالاغدرولقد

6مرحالريمالمححلهموح
ومأصأكلقارأيامنترباقد

ومقالمدبرآاجاتهفيفسكلو

8مزمالبدمنفحهفلحقخا

هيبىصياتاخبفهودفحنا
اجاللمعموشارولفدرت

اليرغالماممهاذااليرعاصعف

اتاصالعونالظابلضىمدو

هحدقأيمحالشادئأتفرأي

3ثلصملهافثعوآلالعار31آثارثللئاخصىللطالاال

لرفرسعلاىلللكعناربئقآلموقئا4االعطافالليةلفظ

6تالمخصلللز8ءآكزغدقااالاللجامالمعللبطرالموح6بعير
لريحصف01رللطوبلوافىسللضخصالهيمالنوأديداللثطلفصثان
لدشاالولدلثا31الراحدمنللظاعون1ااخد
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الباب

نجاعرباعالع
الحافهآلجاع

فطاتلجاث

النهساالعثبوسع

هممتنوالعبا

نااللصمز

افتىاشيبانما

انافناصحعلهما
حنرغيرلن

االفلقرىمدو

لرجفوتطار
اليطأيرجل

فالويظل

بالدجىاعوال

عةواحد

الهوىعزتركوا

لهمالنليسبد

همسصواها

ولال

وجالفاص

رساليالالم

وعقالياثب

6ضزالفاصاب

وأمالحاجة

صبرآوعسال

صالةانناص

جهالمفينتهى

أصبال01راوا

جمالاوافةة

تجالاوعجآ

أللرضص

خحالءامتاخا

ارجالواحت

الجحفالاليخاف

األخوالخراهم
انجالبدالولن

ارجالكللباخه

اقركأىللتولللحهى3ربآلعقلعرألب3اظوفلىجمل5
يدالحول3ءالعطيمالجقلجحفلبم6ثبأللحذد5للحزطالسلحدت

النيعما



75للفضي
وقاهـ

سهلجانبالدهرفيميهأنقدببفحلهاناجزالزانالماذا

مرفتىاطادظتيطغولىالحوادشطاعةاعطهفاعرض
ء1نصلىلحرتجريمتئرأيالدموعمنااليهواكحراذاضثت
3يخالحابرولدللمنيئوالهاضعباعنةبهرانصونانالمالألنا

الفضلهضاكهاغاعلىصرقينجمودنانهالاقيماونصلح
هـوقا

الجاهلعنرالثباباذانافيظرئلمضتسقآاليام

3الألصلمصقولةولمتياالهلقلهمطغواملى
اباطللمنتنقصرالحقكعرعانلاحكمفياحم

لقواباسهموشنىثاملالدعربيبووعظ

الزماشالقاتلذاكمنافلستالمقاشلىفيخهزصعواثب

الجائلحياداعنقدبهتوالالبلالذكربطولهاال

6الصفريةارىوالانماملطربالتلتقه
3ونائلمجسبنفردآاثعائلجلةمحشرهن

غيرواصعلنضاعنوفوتالجاهلهمرغيظيمبواس

رجاصاباخلمفيقدفيوااليمنيامعهيتحدني

8المفاصلفايرصبذبفاصورأجمتهكالحام

بأالناملليروصاصدباخلصديقهقةررعرفتع
3المسفطالبوللعلفهت3صينىنصلىارماحفلقاتاللللييعى5

وللعوموسارطليالبي5ابامصيرللناناالذنشحعةصزاللشالعةا
ددفالحا8افحطاهاالنل3الماموارداهالاك16لبعددثضحىكئيردطج

يخالوثبنيربءالقاطع



االولاالبة

وباطلبمنبجمني
وظرر

خالالموتفينهايشرذليشكفانيليايأسفي

الحلجؤابليرالحوالففضلىمنلهضممنولست
الجزلبالقدوريهاترفلتلىفدررالييسوقها

الخلعوببالجودرأيتارحللهاواليرغتاؤا
وقأهـ

ثالفيهيزلمزهنجؤفرداوجالءامرجل
كايفالءانثيماالوالحضبالحدالدعاكافدثلى

ـقاهو

ضملعيهفضالفيوكلكهلوشبابيغنيضري
وصللخوعرنعنديولمىكوابخليحيئفصكولجوح

3تجلوفوفئللمانيخهافلةعراظوال
وقال

زالوحمفيالريحهبوبمجدهنزلاالبالدويرهااهاجك

صهطخدقيفوقولبدهيملمجمرصاتهالثوققضيزما
فترفلالزهانوياهرهاوحصيتطيربزجرهاوقغبهاجصي

يمطلحقاعندثخريدالحصمطلوبآبرصليهايلهاكالقضت

لمسابالدجيلبرقعانيجفونهاطليخاطوبالقصراذ
لموصلمحهعانيهااصازكارهالضؤالييقوافى

للحضبعندكدلوردالقدبمالمالدلتالد3للصيحهالجزالترحترقل1

العلليبنهاشماالراضىللءتحبربلو3ثققلهبجبهملطعللدف
6حقىقلنوقايعبجستتو5يلطلصاثلهموال
صفاعشالفى



95لري

يتأصجنوةفيقبىصنىدلدجوامعدىكحبعتثعر
يتنقلخايادعصهوقلتدثفتلديياتوقة

موصلووصلوصرعشجراتوتمخبدعدولخهو
ويعدلماحاباطراثمجوالتسثعاهدوقداشهدالضاراليوالمو

3المرعبلاهالروضربكاشقيخلواتهفالعيفبطعن
3ذبلالحظقامرمنانايبعررحتىكاخهااطواهاوفي

ولرجلسليىاهافطارتصياطاظالمينيهاطصبا

وأولمراخهنهاعدنيوطاصةصرالفتيالذيحلى

مالاوءشئدياوتيغلىحبوي3أبنقالقوياءشيافيفن

لمتذلئاصدصاحاتاهوثايايرمصبحلفنىالمزاذا

خلالخاسفيماعاشلهفيسلحظههوقمإلمالوجبع
يحدلسوفجائروزنونماسيظهرامرهعوفصوللدس

محولواثارواطاللهوقالالمحيلالرجعالتحزنألم
3السيولاعاقفيماوجالتيومتحدالصالريحعقه
بالغيلرالتذباسبابالحصللبحداشابوبذل

يلبرفشلملكبدتتغمضلمتهامةمناناؤ

الملتهبةالجرةالجذةللثحلةللقبىنورصعااللالالدحىسخاصدح1

يلبللفوقيليهللثربارداالحقاالمثرفةلللحمةوهيلهوجمعاللهولتأل3
بيهةكامابنااالالقدهيهةاطرافتماالمىعورل3المعزقالمرعيلةكالحبا

صطجمعياطءبابذبالارماحالحطقاونحوودلقعبارخشعقدتين
هعياقىاللىللتحيرالجلالمزلبماو6ظالمجائر5ضربمضفورجلدعو

محهضته7مجدبةمحولللثاضمةثاراالاالطاللالحول



الاالاباب6

مطولءدالىتحرفنمنجداهلمنللودكتقاف
الىحيليومتءحدشهكاهراهاتكلأيعل

كحيلجفنفيحارءصدخالاالثاردارسويوم
3جعولفوهماثاالبحوأفقأجاتيحعالتطرفت

الطويلالرجلعمامةكففللواالقدمهصاروجمع
3والبولالضغإلتاهلغلىراتاغفقالحوفيضصي

الجمالحفوغلىابخولمثارابفخرانمفلمسهدت
البخيلنضىبهانحقدتالالرعدعنهحكومال

القيالبابللنااواصييزاديبفضلصاحيئواوثر

يلهالكلالزمنفيأألجامىاوبدةاخرةالميللفعنا

نياسادرجالهاكأناألعادلمجااليتزفبمثعلة

ابالزلتقدمرحلكمعدهفبائلخاواوء
وقال

ألوالماالالصابيهةهقمومةواسألؤجدارهاتئه
نحللوكأنالمنجطةفيعراصهابيننغنوكأتالم
9محوللشرطللغلىعفحفخدهابائبهءجفوظهلجت
امجهلخرقبالثعىصجورةالقطامجاربهامهلكةورب

يلتللسرلباجلتلبجيبمالثوقاآلليحمالت3المطلصطوالبه1
5اففلهاونردلحدلىةدثبول3دلنرسممانمادبباشجولاطاصادم

داالأوىللحنالقعرتبنواكبهالردلحاربقاياضحلشالجمثهاىبهيةالمثعله

ريموللثمألاثريةالريحاللعباملعخ7وللىفيقيدارللري6
بتتفح9بابصمةللرورطةللفابازلشاالراضىللرلمه8للثمال
لثمطلطائرالمفازالمهليهة1صهعيمرلاعولاآلثاركألثاخىللطلال

بهاالبهندىافنىاالرضاالمبهااراصةللفالةالحرقهوقدهمجور



6اللثر

جمطلهحدىطةدلحرمرتاعةالدحىتطأبثملةخلفتها

3يحلللمبثاهفاناتوفبحجاجهاباظرةكانترتو
60ضلصاجدتسقعلثلراصاماعرشتمسقطهاكأن

ثأهيليامفياالصاودهيعرىبدفهاسرعاكآثاركان
يخللمخوتحلبكمكاملمجبلويشدحاديها

6المنزلنيوهعهاالمازرقصبحتوكأخهاعدوآقطا

3اروظاللهاكعنركلفداممجعلهانمتقلدالتمألت
المملاطياناملوافيقاالاتنافكجلموحاتوغلى

اوشتخهنجاثاجابهـفقطحتالهمومحملقاثقل

ثالمحقعملعضبالمصارسعافببغيرهأطهلمفيعزمعن
ااغلقالئعىاطىاليصقطواعايهللةاعدلتافاحتى

ااجدلبحينيهلناييمعويالفارطاستارحتى
المهلفيباععمهويلحىيوتاالخرظمثهاببهتهيدس

3قعقيهاويةنهنهالضديهنالظهائرولى

صفهفيدلحقبللطيللحنطالدلرمالزمةحلىيةللردبلفةدفثعد1

فالرللنترةفرتبالحابعيهيبنالنمأللحظمالحجاجءدلنظرتديمنرنو3

للميألهشضقطعصنبناللداحةالينزلتعركأ3المرنفعلثامقهارشعاناف
العكلنمةاثالجاااللحودالدشالجنبلالىطبهالدففورءجلدصيوروحاي
لمهندشخلهملحيبغاالألالحادى5صنباهيلدلفالمنهالارهلآالي
دربعالدأل3الجرىللدوصعة6للخلورفالحوحمهاظوعيهيبن
ططيللنيقلهاورلحهايداشممدفمالثعذلفللعخرالجلمود8للعدرالكلكه
قاطحضب1جمحاهاواباصايلعنهاتنغلتج9لهاضالهدورالكا
31العمقراالجدلتثدمفارطهابهماضارم31خيةنوقكالئعى1ا

المراطزدنهارافتصافوهيظهبرةجمعدلظهائرالهؤاللبفيرشالثحوب



االولاباب6

االعزلوالحاكالمجرةبينلهدىاصاذاظهصارور

ةعصلالهالذئابلضاريئجمزرادالتريهولربترنافد

3لاالسالفنيغهفمبرأسهءو4يخفررووالموتبهدي
االشهلبهعينبىهوالصحنجهينطشولعدقفوخايخث

ضميرالمثصعنتحربكحالبمقلةالمحؤصترهيبطمر
لءصلةصناهتخاالنوروجههابيشطرييفرقهفوها

7صقلبصفحتهامداوسىعبصةالعناروكأنماتحت

الجمقافة

9والمداماخانياعنعففتمسيلعىاعاذل

النصرامءصثيكلواخرهنياسفبىالويخت

عاموابقاءحبالتوىيومالدهريخقمىيىراه
ااطامويثمحذتاسيفصضصنايهصيقله

الهامالهنجايهعريجثىفيهاالموتفلقرنىوحرب

صرامبانفسهماذاضبىاالمنايايجبونوفتياق

ة3المجامئالعميريرقىحثيثاعوجماكللراوةوطر

للقرن3جماسماالعزلإكلدللسمافيالمترفلبيافالمجر1
3جرهانيبةالمضطرللحلراساالدهلللفلريةمجدالمطروحلثظير

ههطرمدجنهييلهينطفاتبتففوت4ةاكريمدلفحالدليقمجىمجنر
تجربدصلةندانخااللدماصةفوها6لدتوبالمنعدةالفرسالطر

ثدصهمدصبمعللدالالفناذممهأ12اوجهجابللحذلريفنعل
9ديوفيصةالنيدليقلصيصىدلنفللصعلعليياسيدعيماصن

انقطاحانمرامبدتبنت4اظرآالمدابنةلركابحنةالمتحنيلتللرافي

31للعظيمالليامالحرعالهيجايكبثبيمر1االموتاأاطاثحذيسن1
بعحثيحرفرسحمركاعوجالىنقالعويرللفخعةلهراوتملصىايمالثرفىللطرف



36الثري

النرامالرافححرررشافاليايعمدوهاجرة

3الحسامبالذبهرالعرناكصولالريثهتاكفئرفىتقيم
6حامىواليرملفالهاغلىصبريرهابنواتتعلحت
ثابالسالاامافهبهاخرقهالظاللبصلفن

هام11ثةصيالقومبهذارضتافارضتابهاممارض

ميباولالطياالقتاذايدوصبربأسالضيكلالت
امخرزالظفيالسلثهنءالماليفىبيتىمحدتبأن

اميوانبراتيبينحواطاياوالىمنىئييعدا
الظالمفياسرقاالدركمثةخرقناصالملكوساس

باالنامجحالبحركجبجمعكدوتهتهداالرض
وقاهـ

األرغمعالاذليناافلهبتبيتالرقسمعالءاحالعزت
ظمتئكتناناضصئولوعلياكيرحاكممنالحقافالحطي

وقالى

األالعمميممنوعداثرىانبحلفيهرتيوبمرقلت
كريمالىعلىفاعدريليصيباللئامزجأآ

وفال

6غريمنجملوكاثئالهموموصاورتيلىيطال

صمقيميخرالظالمتحتالححتىلوههتصاهراهاجىل
اككرءابظيرالقرن3ةلحارياعارانحلللولبوقلدميىالحرضدةةالهاجر1

للتىالخرق5اراصةلمالاظرقىزحرطيرهاه3لثاحعاماهـيفلد

ةدلعرريضجمارقيصبةءععا3البحرصحظمللج6حعماحةفيربفللظ

سالركي9عىاظاععيم011وةقىعاحمبصارىاش8فتهاالصاحببهاووقيلل
غلينى



االولاباب6

انيموهنافإنبهثينمحثوكرالهاروالللحلبم
3هثيمفهاطحينهرعياصتخاواخرىورحى
اليلومكزخرفوبريققارسصربتماواوصرور

مقحبمالالمراباتحتوحجاوحيصقاموذوومافى
الهمودوالمذمرمواستانكةةوبرعاصوغويمة

هناكريمهافيلهناضلورالءنحاوذووبخيله

ححيملطيفانهحالةخاتخبرشصنحةونرى
ثاللريمارضهادمقيمانيوفدحالببخدايهفشوص
مجومبعوضمناعيلنعلحالرجمماايالدف

شيمالعلهاجريمااذالمةتتاراشهايىغو

نظومجوهراووثيرنؤاذافهاالريغوكأن

البىبماالجانوغنىهرالدحاربهافتدلقفرتيه
7المهدومخراحمابمباتتاجىاجمتكهاف

8والعيصوماوالثحدفراخنىكلفاهابروبحرو
تيلومءشيأيونجأذاكينهافاثقضءغقكنا

الترخيمواقحممنيسالىفزالنهخوفمخزجترب

رحيملطبفربالهبلمحاولجهيصاوجه

اللئصالفراشفىاذأغطفىبىايمهرلعونهقئا
طحينانسانمرللطونالرحي3لديرقيموقناىنخوثينا

الركايا0افارقالاريمال9للضاللنوكليه3ةميهريابىخيممطحين
6بالجواهركأتزعابةوثبمالنجوهوايهلبماالعلبلالماذاتبار

9اراثطيامولننروللقيصوآفيح58سراكهادثكاس3شىوش

قلثرقيلثرضيمتخلالقحملثدتلبأسابصتابا



56لري

الحلومالفرلكهسريعآثلرتطااتالحمبصمةوهلب

يعتقيمتطبونهماليىوحتىكمافممخايابني
3فطيمرضاععنلطثاكاذيدصواتطهاتفارغينابدآ
عليمبهفانمآماالفخلابيلكمطالبأبوأ

هقحمهناواكأهذااينفاعنورضرانامالصمالط
عظيمعإلحقهواجبغيرشلصبنهءوعليئ
اطصومبناكلناأفرتفداولىبالملئهنحناطثهفدعوا
يحوممنكمعيهحرصهئىطاينللمغابةواماءواحف

3منهاعيمينيلمرجملاشبالخراغماممداافان

يمصيئهبهغماالرضيصغانيئوعزين
زععيازممكممنيصلجوالعلمتمفدغيرانامن

الجومالماشمنلحتهاوتيهاوالهذايهالو
هـقاو

ئمفانهمصمنواياابحهموحقعاس6لدعوا
ثموسائرهامسكقابضهايىفهماوفيااذاخاضواطولث

الونفايخةححخال

ارشبالمحضمقنرفةناجةصو2ءالقااضمن

3القطنناعمالوادفنفضفهاهنيطيرالمحاانمزبد
8الدحمتمنرويتلولبةمحلقةذفراهاأنو

اويلهداالصبناااالضبال3دغديد3دلقلوهوحلمجمعآالحلى1

اقةلبلجة6الحرباركمه5الرئيالزعيموغرالجلشالحقدمةللقطمة
ينرجالدىبددلزاالما7الجليتقدبمانفارعنالمكتزالملمحمدلحضيحهلرر
رلعتعنالتحافىخروهرضمعةاخالالذنلالخحهاللحظمللننر8دبمرنممن



االولالبا6

ةاطحنرحىعنللرافقفلوخلتاعكهاكأنو

3جمالغصنذيدالجافيعطفىمالمرالزهامالىضممى
6ظحنمناليثصعتتحلهيةظدلظشوصأن

ثلدناخقرناعمنثورةحميثهاناحتايمةر
ندأسعبفرعثغلتااذااجمنحةصفقن

حزنوشمطربلمفمئتءهاقفةوالميموجد
صسنوهنمضظرعجبمنوادجهاماضمنتطة

3بالظناطبفيالتحكهمارمتيهـمنياندحسبئ
8منىدفتفدالميةويدبالوهنتيتالصبىفات

هالجطاهةظوعبرتاشطرهالصبتولقد

جنىعلىهالبمتينصرتهوعظةااليامفيووجه
والسنبالملكتوحكمتامرومملكةمنوشبحت

اجبنومنمجزعحاشافيشوفكهليتلمحمفي
صخنبفاتىعيهفاضتلهقدرآالطانخاكم
الوزنراجححلمثتالنابرطئكمنهضتعدو

األاالطعنمنخضلومضمعابةالالتمنعندي

فياايخطاكهام3للطاحوقارحيأصعتعدترللحدلكمال1
الحاكبالحطظن3لياعذرىماطفدالجانيالمقودطرفهالىثللبر
دوروهوكاطيىجمعلىلل5لنالنلثثيرفالمالجرااليكه8
مصارمتي3الحبضبدشددالمتيم6ادددفلىماثالرخهادكندفلال

ايالدساشطرلمحلتقربتدنتالموتالمهاللعحفارهن8تلطتي

وممبعثهجمعالتال1االخوفصدالجزح1وزتعبرتمبجدااحبرت
ارحصهـفيضضلهبةقوةةصلمثرة



36للؤي

1الحزنمنضاربهصدئوالهجرالضرابالنصلى

3والصةحنرييقهلماتحهالخيلنلم
3ريالمالسودهـاإلففبالضائرةوخلفنيلد

ءللزقصاثياركتوسىصععرإاااللهىات

االمنجانبفةالظانحذرمنالتهةانآيا

اخنومآعينمنضوكوقدبافريلالتخدكن

5مزالطئصدورعملجبناحنخويفوممنعتو

سجنايماالحداوةجنوالقيغفانالميبغي
6الدجنساعةسبهكالشهبهاالخفاداوةالهو

قاهـ

7بغرصاناالرضتأصبماديةأاغدولقد

8بالوانيخطتغررنواصيهاعهافرجت

6قافجوتفيبدمعتضبآالحيررك

1ايياشعالمنكرقومخافقةسصثهونا
برجمزانرضاالتفاضلةغيرفوعتا

1اإوكلوانقراراتفيريةءمابناتوث

بقلنطارتصةقمناعوملجمهثم

ثعائبءأىالىضحفلماالفف3إخالضنى3فيبنحلي1
الدجى6بتاضطرلجتمداولتاحمن5زالممعلرفلسحابالمزنطكب

ارأسممققيلثرشبتوسناصنةجمعاللبواصى8دلريهاديهلمال7الظالم
الحبالىاالصطان1الححرةصعبدقلننحضجحبرخثىلرحاطاريردل6

حاهاربة11أللفنلدبدةلكللطريلة



االولبلب6

1وصيران6جاللنقلمغلىفئالصا
فاروانيحريوسىبضمهوتوصحنا

شيطانييوثنانقبلالصباعذرفيانيذاك

13ثبانالريحميخطرجلعنءالداوصل

بأجفانيمصوهاليىوهقلتهفكاهر

شانيهنعنلحدواصجهالجىوجررت

ياناستدفيحمجحهاالرضفاذفت
قاهـ

3االجدلجلنمفايخكابلىجمديداقواليتاطرابيياداررياط

واحزافىهمبمنهلتصاقدكاسولحويمكتخإبلئن

غيرريانراصيتترولمجثرىجمرةاتريرائحةجأتك

غيراجفانجؤحدقنهتجسماهقاكلؤرفيارطحتى

ءنياهاوامفييهاممظايمهاالطالالغلىلماوقفص
ماالحبالباوطانيوافيثهليدهصتلدهراقىالفما

فرافيافمسرغااتتىاالالبسهاظلتبنصعىائافيوما
عرفانبعدجمروهمضتلماصاصبهانعمقوفالاالخوانكم

هوالصيبهيخطاشفطقموالدجىهتهامصباءكرداوههعة

ةانتنبعيمرالىالثقيقاضيكماالرداتنجاطرافواو

اططاميضعيخمفالةلءدلبيدا3لعيرالئمثلهارحقيتراللقطيعنلماآلجا
غايئاحزافهاضجافي3للعظيمةالجةللتعبانللبعيرعنئجمجعالجلعو

للفالةالمهمههلثاخصةاآلثاراالطاللةولفهارالللنازاأللجديدات
ادباضى6يترغزلهيصغدالعصبلالبفوقايبثوبءللردا

نحانوصنات



66لتري

1النتشدخلقهاكانماناجةاخاهفئطويتحتى
3اصطانبينتدبثردالاضفافهاوالسيريتلهاكأت

ثحباناتاءفبضتيلبتحجواخهابصرتاذازمابملحا

انائخلقجرصور4بارييهعهتجاتهاللالى

بثمانياتالوقودافاطلقىمفىءوالقلبنجالمجرةلجى

وألجانانىهنضاللغيركعدبمفبتدعلمالذيااز
لمجراننجرانواألمنيصلتىوصاالزقاىاردتفان

لمحانيحبثضىواساطرحمذثالىبخقولمنىالوما

آصيانسفالموتالهوبحضنضولهوىيمنمااريدالهومحىوال
فاحيافيكأاظهارهأمتنةرللصضسرورب

كتمانيثواعنحزصاوالضاقةياغىيخهمنطتيخسعتم
1هذامختهالقجمادىمنلةدفىاوقدهاإللاتناراثورب

رهباناثوابلشتاكأخهمالكلهااعنفييقيداللحظ

احرانثفءلتاجمهيغريماباقتربضؤالنارادعوزاتما

وانوالهيابغيرمقدمفرسليغحارالحربئشقؤت

امراالعصالطعآنخمفصلفيجةمرنةقائمةرو

ااتغتمااألوجنةكمابصاالصاربمالشثبحث
دلئديديلةدلطوالجالياالسطاندرجمعالدال3يمةدلرجةدن1

تتاذانهاحوجاالحيةهناالتاودالبهبثدفلبرةديالخيطارهام3للفتال

تلرمنيتلحافااردلمجعىلمشالمذ5الجمالجشكللحطعةاطيةانلله

للحطىصديدحردنيولفيى8ممطرةحانذاتر7هصطتثننةانجا6

الجنةلليفاأليهودحارم1ضحيفوان6يدةالسدويجرانةرواوفي
تنيئتضثلقفقاقيهالماجابلدالحمنثركماصمرسرولايوح



لالولاالص7

1يقتطانابخمكاتقازرقناهضةالبرءكرساوصعدة
اناثوالضفيرحتوهلخلضاننىنعريللئصإلفديخ

الحدخزانيياخدغراودعتوملكالمصدتفاشجىوهل

3يحافسالدهرواالعففوظلهساقيتىالكلسمجوالضم

اعالفياطقبنيريبهاوراحمضكلباسررشحزتابهاوالقاب
باجفاناجفاتاخاطقدوالنومههـطاةطالبرقارقىوقد

3نثتخانارعادهكانصتالطودهتلمثمهركركن7

وقاهـ

ترانافيففأرخصادهروكانأنحيآوالهوىملكنا

صاناللحادثاتجازعومبححبرنااغادثاتكلقالم
وقاهـ

بماثنتالحينءفدبانواأذالحيصطك
بمهالطرشرسناناجىهـاكأاصاوفهم

6اناظهاالبينرشالزمصوفداشولم

لمجالقوهوووذفاهابهنىوزد

عطانوافاهوفدعذبمكرعفيففل

اضانالريجعبلهتحسنهلبموضيم
ظاثضقالعتىتت3الدحبلالىاالموارمحالعدة1

مثتدمعطخبللظيملجبلةللطوداثمراكمداالصلدحابابمفهرش03
الىيفربتضفرنللحىكا05ازعايتهاالوالدفاقدنلثصؤ
6اندتوللحينشتالطرفطجىإفاالعالينءباقيالللد

عييامجملالجاالاالخنعلنلفراقللبيهةنقربرسكضتزمت



17لففضى

طونانوائابئعاغرجمهضمكا
انانافاسفيهلاالسهنخفناوها

حادانواكاويرناهمأالموييخاجزيا
خانواكالموشأالقيوفافوا

ميزاقاللةبفوالمنتروالخير

3مجاقابادمضاعدالغنولى

قربانمبراوطيئالقبرعندهيخامن

وفآنوصيخهءباودلحباشاف

الوافالموتلوجهمالجوجههفييري

كفرانهجصثمالحلويينودأب
احساتيثهلمافااماكفهلالعن

كافىامفهالصثاظميلىمو
مامداتاية

قاهـ

5صيافدشالشعويمثلدهـيخهتاخواتالتابوقف
اشهااوغيهدافىكاتهلولحهعطلشئهقبياجهله

خحليوصهافىواصمىدوفيرجباحماةكأفبالداطامست

االوكانفحدتيهغصفطحآجوانحيبانهالثوقغيلخلت
6حركلوالفكرجمةفاذاموعهوالوجدصللهالهوىافى

وتآوهاققبآالصاححتىجنهفاجمعصالنجقربه
3فةبالمجانءاللراقيالفلرفيارضىاللخف3ينامجازدناماء

ويمفشجعترعوياللللللىهيهالكرلدباصالجهمءصاتمميهاو
ضحفوساالمحادشصالص6ة



االولبابا3

ىاينفرةتحاصهرمابهاعىتمضحظ

اونهاالزمانفانبههيديغعرةاخبطوصنانافيئه

هىثعاديواعطتمكورةوهاباضيناياممثلال

3المهاحدقغافوصيالفىمنيورتتيصنئفاآعصريايا
وفوهاالمثيبوعظقدفاالنالصباإفزمةاوجهالجهل

3اخهدارافيلمترولبصيرق4ءقاانالزصقدكفاآلن

ءالمولهاالحامبنغمتهافيةبغانرساكلهومنولهوت
بمهقاوهابرأصهاشاراداثاقداذنواثربوكانهاوال

6صمرهاالدمهخيحرفاعلمجفاجفاحماناظرقينونذير

7هدلهاانافشرثغتظيبيتاالمداهةابريقوكأن
وقهقهاالنديمقدحغلىفيلهاضىالقاةأصخهلما

مولياءاالةمغالوبقيتةدهرفدمضيهلذفيحمنات

ممرهااوماطيبمبمدكارجعبوحهالحداويثيرالىيامن
سها4االحدخطبفاذخطيبفامالذماذامفطن

8فقدوجفللعقوفسلمةنصرةلكبواعدالغدعن

المهعهاففرينتهبئعةعيديةحاجتيتكفولقد
ااالفرهااصيريخعامشالصريقعامدلةالعيودحةباجطارت

3ارخىللبقرطالم3والثدةافيالماللغرالتوصانا

هالحزندلديدالمولهاالعطافإللينةفلضادءالحقولللدنطاهللقناح

حمالنقهااسفتلفحينمرهتيدثعنصثقة6للزمالدنفبونرانلثرب

الهوىشللحقلالناهبلهالمدلرنغعانافللحاليللكهللثرفكزالفي3
نمكروهوفطعيداليبةنونافهجمديه6ضعههيلفطاعتيضقللعقوف8
ارااالفوشرطةدلة01اواتدلفالةالم



كيللنزي

الفرماتجابلمخلقاسامحراذىفيهالنجمبناهاقب

الهواجرههاقوخرجةائصدىخلفنءالمالماوردن

3ااودباياماغولهورأيتهاببفلمعالحربتصولمد
يالرفهاالنيمأمولءوتجهفسوةدسءعتنرامنورأيت
اللمىالورعبالحداعظاءاحلىولناللكرامفحلهماوفحلى

االكمهاباليانتبرىييضاهمججةالحصوماساعوفتقت
الجهادهرآرأيتحينوصكتطقنالزمانفطىاذااني

الواوقافة

قاهـ

بالتكدورصفواوشربتعفواشيبتياصاحجه
وحمرآفوجلتهاالهوىكلساتوسقيت

آقمواذليتيهافئمالباظبهامجلو
اوصارخعيهقبقتافؤادالصهربةاشخل

محوالالنامهنمجىاصبىااليامواما

ولمامرحااقطارطالمنىكإابلغازمات

سهواممدالدنبويظنزلتيتضفرايام

الالطرشاحعكلهمريمىرصاأصهقييضلو
ضإحثوافيبالمكصدغهضارخت

صكهاالقمقثكواليلهبئاجةوكاثما
ضاضاتننظالحرظتآجمريلوامحالميهدالالفىاضاصقعب

بصرسظلنعاللمىاالكعهللبرمانالححة5بهالجزللحطايالمس8اجو

للزاالولدكشأ3ءاكاقلبخكاالادنزالالظه6عليهكطمه
الفنطللعيهةببنهالدصدخ8لثفةاصمراحومم



لالولابابال

ااخدفتكفوااوتجلةقدهحتهمفتةجؤ
3واحزاتاوثبرامجزنهبالظفيجويامؤا

افوىوللديرينوالرجصقيةللمازلصل
3وحؤاشهآنورةبقاعهتظلحبئ
زهواوفينيهابخاتانجحةوعز

مخوأكلولذيذهتفالصبيختاصمن

خطهاوقصرتتابحدورددتءالصزمن

سطوالناتافعحطاغلىجوتالمثيبصل

محواوحموتالئابعيلةحمهانتتحتي
عبراوحملتمحنورةعطعةعيتعدو

الليلضواارىيدوماالجدقصفيورفلت

ألنضواالريتضوالمطاياجوالةبثعال

اسواالهمفيومقامهاامرثصمجهاهرلخ

عيواالسوطتدعفلمازمامبااالاوهي
وغدواسحراظالمةالصباحشوالعد

ياالجلاماميترويحةذيبمخث

ثوربواخفضانورهاتبطناثرساريةفي

4للعرالحوكاالحزنللشجوالحرقةالجوى3لثفيراكفو1

ذخترترللت6البفيلضةليرالثتل5دصرةثدةحمةمالتاثت

8ابوتالمطلياجقهاالجللثيرسنضاتضوشرتلدلثدكالثعال53

عدوأجدمننووللوطعورلطرفندالىللبرةقيلئللزهامءاصيرلىى
01رحقفزيخزوثعالليحةكرللتماياللث9باثرلوجريا

ارجمارلحابةبةار



57للضي

فادوىوابلهابعاتنرمحهراعلىرية

اياتايخة

قاهـ

3بيهبيفئللتكلتضىمضيرأسضببالوعظصاح
جريعيهاجماوثقربسايخةوجهوارافي

صيوقاجمالءشهنجقافاوعاداتالدياسحرتني

خنيبالظالمختمنشدارفسراجبالهرىاخقلاصرع

عجنإلىلةوتمطىلمايااجمهعيئرتحنى
غيدثاتباولغرهـيمةدهاذيمةدفىاليالقتغير

ثهجاصاتالجاةوغديرنجاهاافريتالديخوغصون
الوضيالمهابهاييهنرصليىطبالرجلتزللم

61وافيادالصافبمفدرعافساططاثلمشحالت
7ملويقرنهجامدالظلفوصننحبارحالحفزومن

رروالحشيجمرهالصحيأصرمادلنوختوثالث
االنيربهافيرغريبوللفطيومصللريحفهي

المطهتكهحتىجفوفىمندمموظفلماكاركل

جريقلبأضاباوغىهـوالبمبالصدشريرعاتجتنى

اعإلافوالمحهسراليدسوااثرتوتعجبن

حثئبصصثلهمخهاىالهمزبتهلهمضى3وودلنزالمطرلرابال

مئيهفيايتعاووئهادىهقطفهاجناهاءاالمررالجاهالدلر3حتني

للمنراى3ارماحوالحلىللعادوايخامالمضدربللفلطط6لرخيالمهاللبقر

للظللهضماالالذابلليحيميتالذابلإلرحفبرةليابيضةعصللؤال
خعواالسدلثوقالملىامهلموشحجدرااجهابدللئالثهنانكاضظنرلالنحاملال



يالبرالابابه

وبيلحعيفلنللحيهـتغةودالحعحنرالمكال
3الللزمانبهيمرىوصءالهمجملالذياالسجاانا

كااالقيحافتيهعمكاضىاالركألجمفلذيلصاحب
4نيإلناممنفيليعىومجدملكميزلنبىراجخ

الثتههللبنىواطاصذقليعمدالعاهابلنظنيثم

6سخيخليربةوجافىصودييضرنيفلمعنىضن
االالجنيجهابهاخالءرالةجهاهـدياهعوفالة

حهدسريبخاحفبليااوافيهااكعارخالصففنة
تمهريعدوهفيكؤمطارصبوحتجاوزتهاومحتىقد

امطويصبةهامدهثبجرخمنهويمدالزمام

ويروابلصوبجادهالهقفرلصاجيخثاكابن
قيالرأبباردتصنجلتبالكهواجادت
35وريصمبلبفهاثىيتعيطيرصاقآاثرىقاعدافي

وطياثرابمنفراشاالرضفيععاتغلضلوله
جنيوبقلهتنربلهالطاح6نآبافيفخالت
31ءنجديبانيقدطعصاكرالجقهـخصلبم

اللهتهميللبكىيدريمرىلءابا3همريخىالربية01
لبظيروهواكفوللكنىءللالللغرباالقيللظيمقللجالجحفل3
طةمحطير3بالشاعطانيجلدبخلضن6للضئياهمبالمعئ05

ثديديمجرمحلوهاصاعمطارحالالثديديالرلرعلزعالصف8نفرلدشللس
لليرفيايخعلللزمام001للجرىيرعةمووفةدلهـنوسجابنميرةلدنربمهرى

روهطرشوابالصوبحكب51دبكررنهتدالحورالذىمالمططرنهالمقودالجزعيخ
للبلموتجدثحي31أالرشوجهلثرىه3الاالهطراربغه



77للضي

عديهثىعدجهاوهمهيصمغدىمرخلهفيهطاب

ريخهيالالهارويمثىفيالماليضبضصيهةظه

اىكيخلفهنفموعبرةمألتهلوافحشنمه
3الرحيالهاتاعهحكعاجصبهاجمهالمنفا

بتيمنلررتعالنالمفدعاهالمثرب

فيبرجلهانحلراسمهاالفخاشمكلعاشم

3ويمهالتالخلغجمبابهصابزقمعظاللهنخارجء
حألافرصأصهنقبهنالتسويوالدحىفدطواها

هـرهآكريالجماصافيءمايللقةهيالخافتدمحا

6قةقناالريحصابحصىغتاثبمتم
7اطلىعكرتخلتهصحمىدرةفاذاذاحكضه

مهاغصاخابههاللقريفوتيضنىوابمةغابوسط

ىعلرىضالهيومصخضيبلسهمعدهاهلحم

اصبريتنهموقدالنصلهماضباشحلهفتممل

وقاال

حوائاوفقدادوائيتزايدورابئالحائدرنملبيت

مايانكلوتموتبمنلمنانجمخإجاحهانفحيمنوعطله

الريملرحمعه3بافالحالمتورياكلللقاحتقباللىلبوقهلدلرلغ5
ارصزلفالقبكاللضاالأللوللقعيعاللجبدلفمبرللتللنقع3

مجعفياللقااالماكةالجااكغالمتنىقليالالمرتغانجفلبهاآلبار
ومحرترابهاالمافيهايغالقذىالعيرالحجاراص6باردلبزما

المهتزاالمزح1للصطحخالحضبب6للنبراالبمعالثحبمالمثف8خالنضة7



االقااباب7

انياماوفعلوابرزئياترواهاصسمالاقفعنيعتاهلفيا
كعايامجهتم3وبمفعفوهوهـجونقومممرجه

صالمالبماا
الخؤلىفي

كليافاالةقاؤ

قاه

احلوىاصاحبعنوتافلالعثكوىعنصعمبهياهن

3كالثمنيتيهاوفاكفهويقلنىباسملهبحتان

حسرىوانثتوصاللةقبلغفلمفيئهباالهالافرتع
3للدنيالرفيتمحيوافامتلقدالحيونمنعاويح

وقال

واكوائاحبرئيخهنواترابهااصعاساعخدانتظروفياأل

هبخاواتقبنرملإتكبافيوارتدينيوللثين
اعدافإمالكاوالفتلتخشىبالترةبهفدمنهابالبينووليئ

07ءممدواحشافبنيصهامليضآوضترددشهسهاهىعنك

مهداهنابرجباطداهوالثللحاجهاغركالمغلوثلفلم
وفال

وناهالغاياتالحللهوماءعزأابعاللعاستيناب

نقيالتيملطحمقىةيحتههوالىلىفقدالكنهمحلمرزى
للمثىشهتنىدممصبغىبضبى7لالرلثنؤ6لباملالبئهلدنق
ابرغالشدولىاغرى8



97لالشي

اجمادوللهنهاءدامسراتألصواديامخوهنففوضاتركن
ءظمابردالثرابالىوهتاليشحلعنهاءجاضىالمايركن

3وهاخاننمنطللعوهائهالدجىبدإللونجت
3ةءوزقازأرةوقامت2صيضطامشرععناذاهاد
ءوبحاانةاالبإطئااللهانطالذيبالتةخيلى

ءوشقاالهوىفيصروريمونوربمافاألكناككمافداري

ءادافىتماعداةوصدنهواطلهديئنقدجحدتاحق

ءوعطادهيخلوهيهاتوفتهادنإنوعدبيحالئ

ءورجاموعداالءصيوالاصاودهطايفئفلعئ

دواهفاتءدامنالموتاخايخالحجمنهملتدالقيتحاف
وقاه

اراهااعىوحجتاانساشرفافيعصت

فاهاثعنيالحيونوصغلهايمناعينوفطت
صحجاهايذمجنيوغصةجواهافئنضىوطويت
سراهاالهوىكاىيتاصالماوماحالىننذاك

وقال

6انقااوفوقبدرالدحهتحتخهالذياالنلفمنقل

للهواحدبتغثىزفراتقمتمابقليكمانرمت

البههنفاتباكاالحديامنفيتقولوعود

ساتالءتيجهوالىنيماتادنؤاجمهفيموضحلباحهىي
دثرء3الئاضاالفىاللسي3خفيلتمراشحماطقدياصط

حرقتهاجواها5امجظهاماب8صناحرقاصضزأرةالمامورد
ارملهنللقتللنقا6خهاصجاهاحف



ثانيااباب8

لهوظ

افىحتقطاالمنانالههنبأب
زنالكلنهامىاحمدهارناطر

لحنااوالفاالمياتعنواصتلديااصمحاهومحفماهنضب

واللروىامخىالعيهافيمولشنيليمثربفاايتاال
وفاله

إناهاوءستمبىوحالهاجالحييلق

صاشاهاعبدرقاراجحلهاالبدرشبملهااقولهكد
اياههنعدىذالنوكباحوتشصوعداحاضرا

باصياهاناساوارنجهتجلةسوينهانلهفلم
وقال

63كلعالوعنطفهاوجناعاهاااصمافيلعالوصهالبمن
6كاياهامفعقاراهصقاذافيامنالمواكضعثياجذا

وقال

خوىفاءالحعابالصدكوبالهوىفدياوحياناظرا
ثفاثواصوىرطاصنقافيناععاضباويا

ععحاولرعوىبدماقلمن4يفيعادءارحم

الهوىسيبلفيجىضاخدغلىلهـمعقد

وىفاكهيىوافقضيراننيهدالنههاظت
أاكلاطرللقدرتجدضمث3اظيالللطيفلثظرلملرفا5
درمالعذشلاكقاءاصفالشوثتانفعقثاتأشدمممقدمقاضلنلرج

لزدجرارعوىرلناللللنى



18لثلى

ديائيسبالعلودالتفعلنلوثخىتيخسرتقد4ريعن
انائيوالصبرنازحجمريييسزفبالصبرحينلهم

رلءعنهأرأيتكيرفيطلحتهمارأيتلظحتهه

ءبثعاتواعداعاشقينشلعنولماوالرتبسغليلةع
ءباالحعااالحثاهقدالصظمحآيلهناعقدانطاقاطول

وءوتلهفتنذتفرقاالعباحطلعاظحتى

للرقباباعيهةلبومشبهفالوىمارلماتخالدحىئي
حافيحاليصوومجةاقياصمهعنرحشهأيامن

نتهاالهومحابيبلغققدنفعيبالوصاالفدأعني

ءباانةناتا
جدومزيوشيئيهاطهامولوتضىصؤلييامحدثيني
حسايافيصاعةتحهاخنىفئالمثماقلرالثمقاالومن

كايوديكياهـجمنيلحظبمهيولرصولعنانلمحة

وبهالبيسعقهنفجالحمرقالويثمنىيومشرصفأرى
ييدقريبهنيوحييضرجصرحماهنوابالفي

لهابرقيثفياالضقتالعينوجههءشدمالم
صرقتأءوخانم3صالىبهثدبطاقاما3بيدتانلزح

ترائالىرعاضت



ايانياباب8

وقال

لمآبهمنوعدهيخدعنيبهلمذبكادرطعنالموت

وفيكشبفولهفيوارصلرلحطهفلهفيالهجر

اشركولستالوفاباطالرلنياالنانيقلهم

ابهتدبواتصهجئييقلةجوايماياغافآلعن
الوقا

جانبالوردمنصفيهاتقحووجمنةالقلوبثيترهقلله
تزتااترالتسطيرفياتوبخطينخداهعنر

وقال

3الجدبهتاكرىاحيحياسقاكالحذبالمترعغلىاياديرةايا
صحيغلىالطريقطالوانايئهالهوىاشكلدتفسلماالموكذبت
الغربفييهضىوالنجموائهباضالدجىلهبوالصحبهاوقفت
تكربغلىغربآبالدعموفرةقلتيالدهوحاطرافلصاخ
الحطاعةثيتحعلناهولرمالضميتاالحاجةجماوهل

فربغلىيقعنلذاتيثياطينتطرفانشيآبالثبابتنز
وقال

البوكثتئايريفاتفأرفهبارتلهال
ايىالرفادحاذاحاولكععهعديطيمالطرف

وقال

االبامببتآلنثدشروانطوويينهاجنىوالعدلييقولون
نلالجمانيجانجاللىوهوعذارسولهعذرنبت3الحرقهبوىاا

المطرالجاالماموردالمثرحلنبقضجوةالدكأة3بهيمئبصقرجلدارق

مالهواالحينمنيخريخاالدمعانربممألةوقرةاالرخوجهلثرى

امرأاصمضربحدتنأت3لبوماوقاد6كارهاتاصهرارقهه



38الغزلي

فليقدصبهتجمنيفارقتلئناالوالسريظهرهلهصفقلت
لوقآ

احيبمفةقالظوشىرقيبهنقدوجدنالففلة

مللذنوباخاجةفوجدناهميخاوجهاتمورأيا
وقاال

بحابشبهإدآورغاوطبماالثبابعنيحدلن
تماباصاابحدلمرغتلذاضهانفسهاعطتحاء

لوى

شحاهدالصبعديهوقضتنيضءالدترألما
هبالحبالحبوحهفسترتظوحممايركغعبا

الو

عجائبماالتقضىوالحصحهصاصدايخالزار

كوكهميرآتكإالفاتنى3فدياشر
1اراتجهاياميطولمنوعذبنىنواصيهثايت
ةشاربهالغروجفحبحوضاوردءاالصسااخاصتى

هذاهبماالصبرفدسدتفيتقللحنيمالهوىهام
رصائبا8بهاتيسهحىدجيتنيبينتغلغلبات

جانبهفازورواصعآليىلهاختباخاجه

يحافيمنشرضيفيهمننفحتمحةمالكلعبق
آمضاريهصتطآعضرقلواقدوالجانجقه

الجببابمراللحبءلمالخصابعاللحباح3البرهاخةلمالح3زخرقاغصصنا1
3كيرتتعىمنضرب6اراسمدمفطالحرمميمشبتناصضجمعديواميه5

بمحضدليفلعاطح01وانحرهرماليوثا6اليللحيدجمتنى8الجالمضحدكهاييم



فانيالجاا8

نغالبمامنةيخهكثقاظيروعتتيفي
وقال

3بهاصااكوناناالالثهانطةفيزلباكرستيثعد

ضطعاياجافالستمبهتفايخائفعهاغيرفايارسولمهفقم
وقال

الصبامابتانساكماكاناظحباصيالهجرعمقرةامنفاايا

تعبابالوفذكراكجبآغلىفليكعاقدتركتهالىرجمت
3وعذباالمحبالدننافيذلاقدوالجوىالمبزخالحبمنهظ

وقاال

الحإلبالشقبالرجلأيهايابوعدوبمطلهاتليتكيف
اصراسالكؤباهعكدخلقمنبوعدناكالتشغلوعاك

سبةامابهتمهاصدوديخداطرقتهاليلوضيا

4اطاجمتافييالصةاعرتذاولسىمنتقول
وقالي

ربلرالمةحسيبالنفعيويعفنبلهوالذنبءيامسيلمتتي

قتإلفحشئهالفرلقفدئولىليفلمجىكحبثهالغاول
وقال

7وحمععكرفربعبوحمنلحبيببخاتصالتحعلل
البيتمابرفبالفهئآجلهتهامااذا

مجرمافيالذنوبنىالإدهرتعويقلبادرابالوصا
لدقننةآلالنحاوللدسةارملكاالتطضالضقازاليلدبدظيخوفترومت1
لفنهاروصهايترأعنيلفرابالحرتأجوالالمؤذىالمبرح3مشماصباالمغحية
الحضالحث3رحملعمةويح6طرقهلمةءكائععا



58اقىالي

الجبتريدوجهجمنىانياصعنيالعلريقالطرين

ااورتحمنعراشؤآلخالالحبيبجقبيالوصصطح
ههوثرماسئشيخفقلبردونهرفيفافاكرع

تنعىالالظعيىيالوتاليدومأهكسفاجمرخيايلتي
بمدطوالخهجروتغضبمفبنترآبزيارةالرصولءجا

عقرلهكقرنيعضتا6ثارصكتفدتفاصةوبمفه

ةضمبكصفحةنورءالوفالخضرقالثعرجدبشالوف
غببحدمقلةلحظورضاخطبحدتقطبمنواتسام

كصيبمدحيمننفيحدزتوالماحيبتبدلتما

3صبرالثعرفانكفارقتأذاوقاالقلباجهاهنتنىفدتثهالم
ابانهليتيللكنالموتهويغبمأفتىالحعثضاالظتت

الماتبالضعيرنحعلجهاارضتليدمكتوبةصحيفةافياصة
تالذاككفاتيحتىجوابيىضمضتتنىيا

وقاه

عذلتصفوفعنابوذاكالمجبئبمننضيعدبيى
جوايىجوابالفاقطعجوايثهاللفقاالجولبردلهوقلت

منيتنى3للعبوسهلثقطبللقلطحلليالحفب3تماماش1

امرااصمشرويةاجيهبمذاصاحبهالرجلمنىمئ



افاقاالب8

وقاهـ

اتائبفانيإسضاعنىاأبدالمغاضبائهالمايهايا

كلخبفانيليعادوصلكانفاتلىجمركوضمبشالقلت
هـقاو

3اططوبتراهالالوفسيئظعهالدسصمدقداطرقيوم

3وجبوقيةصروحورمجاتنديمهاتشتهيفيه
ثرفيبالحيونغلىرقيبلاوصيمسعديراتيههنحم

اديبالحديثحلىعنهإفاظماتحجزااليقولورصول

يهقىطهـإليلواليالالوامءوالموعدافاهد
وقال

يمذلبالحلبلنيهعبهافرخاففيالحاكبثروالعدني
ةالعطبضةاصهافيشيعومبع7باكخقاالمحعدافليمن

وقاهـ

يهماجيتوامطليبموعدعايتي
فيخهيختييعثرالزمانفعسيه

وبور

طبماضرالىومافرقاببهماتممجداالشيئانه

7تجريهتبهاالبذلثااحمبعدولمكلراحلجبيورش
ءاتافافية

تجاالهخرلمجةبتكاالانتيبنفالواديياغزال

فيايخمنحشتحتىنلهانجوصجخأيخاكتدكنىلم
االتوراظطوبللحنللطرفهخائبخاس3الكبزظهراائها1

لجتريبهحلللجج6مكااحاك5يوافقهيهاتبهءالمصيةأالقينة3طامل
الخراوا7الهالكللحطبابمالماللضعرلبحرحظم



78الفزلي

اعلهنفانايهناوحىلبطرناالىطرفييثكويوم

وقشامنئفيممنالدممركرفيقذانالتةلجششريمماصاقضى
ابحلههعدمضحبهاجمائزيخاابخرتالهوىفيقسى

واتاافدلىالهانضيمةححكتوفيياصاحالتلصنى
اصترحتاياعاذليئيبافىوخالكبيتصقدعنىكه
لحذرتاالهرىجهامنسيىولرقاحبهاهحامىمنانت

وزإتاألئيكههلمكاحضلهااللهفجزاك

احسششاصدفةحبهاتافلوتافانقطحهفليهاك

فصبرتااحقنيفدطالمااصعاصاراتطيقهلالقاباجمها

قدعرفتاالقالحخيربالىواصحتهههمنانه
3خالقانلعمازادمفعليهنغزكافاجتبما

3ورجحتاالتىسافيشثيكتالتعناعتقدلرمابهت
تريهااوواصالاحيتكلنمسياليحئهقدبلبتوبمن

عقلتالوالوعدخائننحدفقاللثانهبانوامد

حتىفالعاتقاتفاظوعدآيالفنحمايدآ
ابمرالهويجالعفهظىلآلتيكتطالما

ااتبوانتفادتعيئاتباذالبليىالهوىخاارىها

الشاعصبتالذيالتتلخالةقدحميتالحبذت

عهرهاكاقدعهدتاايدملممنهاخيالثهفرغتظبية
تاوزتآماضيأوكانتمهايوصملولقدتحتلص

ءللضالليللشرجحتنزع3ذللتهنت3للبغضعالل1

انزالةللظيةهمبفشسقد



االفىااالبه

فاناباالمنئهقطتوقخاللىعخهافالنفاممل
وقلرر

3مقيهالفتوربلحعلعبثصورتهمجسنتبهريم
3نارونجتههفالدنتعقرسحدغموقفتكأن

وقاهـ

حركائسهناالنغصنواهتزبصفاتهخصرناطقنطقت

لحظاتهمىوالمعتعدهفيالحناربخدهخطمنودهيت

بحداتهطالتهاذاخجالوردةتقموخهأنو

3وجاتههواصعلبلوكذتصارهتهعدعاذلثيوجاة
هـقاو

وزيختهحسنهجفاوفدفافكالنمالجي

3فيضريردانصمحاشهعنصدفدوالصدخ
عيهفاشفربوجمهنهواههنلكلتلمنشى

حانجهاردالصائالاوصمخطهاديمالاصاخطآ
وقاهـ

ةاقمرتايالمجرشرلوشثتماثائملصيباتا

علقاهوىمنعماتتجهانافقهروحعف
وقاهـ

بررتااخاتقبهاالبرافداتكأترجة

لععورلعبعحثيحجبتيهانزالةداريمافقطعانبتبخ
بمالرصلماثدوسنطقةجمعالمناطقتواالللعنبينماخللح3النف

االنوللينبينهاللمدخألقاصارهة6ارعدوهيعدةجمعأعداته
ناعماكليمونجنسشاالفىج9امرأهاسمضر8زارأسابعطفةللصاللعبلن

االحساقللبريظهاامرأئئعلىخاكالالنرجهقلهـ



98الغزالى

قلوبهاهجرتاوجدتهافانيالتشبلن
وقاهـ

اصورئهملاالصورقالدرعامحتةفيلحانيمنياكذبت

هجرتهطوالمنفرجيئولمطمعفوصعلهيكنلمانيارب
بلجتهخديهمالحةمرواسمقلتهفيلمححللذ3القاثففا

وقال

مرخبناشحةوماومصتادنفتكاديامقلة

سدفتالتىتوبتيمنقبتلقلنىوجمفنهاصاحر

كايهدالبليسكاضحنهتلجظتهايقوىلعينرلى
لىقاو

فتالتياصداغهفوناتالخدهاصنحتذجهانىولست
انفتاانقاافىقيلكالغصنانعجبآصورةاللهصوره

وقال

يحبثمالموترأيتاحقآوصقينفداصقتنييناياع
وقيالجببعدتحثيثاالحدرالصساعةانويانفى

رقاله

ةشوفيدعدحنىفاافسداد وساهـ

زصرثبرقتإلكباهـفيمنوزارئ

ألوعدتهيدهلىفيالحسنيجقءجا

وجرتجهالهوجؤوالمعاتاليثى

لحطتهفي4وسيةوسعهوقوسه

الطائرشرمروموالشوحمئؤصخةاخحفتنفتالد3المنيلحافي1
افت5الحيئاالذنبيهةاوهوصدخجمعاالصديغءرتهرق3ايعنا
لددالديداالشالةولدنان6الزلشللقطحة



افافىاالب9

انظرتهمفتجوثةسهاههفالهه

طرتهفوقهاشرفعلمفوعله

6يمتهفييلوحنهآذريبونوت
يسرتهفيإلمونانيجثحسنوخاله

ههثيفييمرهفدصاقيهضهوالموت

عمطوتهتءفرةللزهداالينفم

هيبتهبالمناتلمابةاقيوهاتت

بطلحتهنظريفيصهابيىءوجا

ختهذامنانلماثماعلعتوفد

فدرتوعفربيرنيفيينلةلم
رحستهفيرهوغمافقهليوفال

وقاله

كاإمحطالماجادليوماصفحتمنقرحتقدالعبنجفونانموالي

االوقدجرحتجارتهماميبدنالىمنياوضابحينفانظر
هافاهقايخةص

بعثهنربالوصلاامالقلظرآلهامكىهااياقنة

واليرفياليهرقومواليماقاسقرارهااليقرشوقيطالخ
6خثووفقهادركنىفياربيمهفيداهتالنهلكت

الجيمفافبة

إلالوعدباللججيحدبهفدصقيتيخل
3داصخلهوفأاصفرزهرنجتفياالذر3نورةمولة1

2االناناضاههناكنبللحضوالجارحةءصبهتتسجرصقركأ

لثمادياللجج3ليمينفيالحمث6يرحميرفهعلتالمقدالطالخ



االشلهي

السيجمنزرافينخديهانبسغلى
وقال

فرجامهمنمجدثالثآاثربمطلهصيئآفاتاففىالئغ
نجايهفتعألهوالفؤادينجالهقلتالحذالعنلىوصائل

وقال

اتمالخءبالدماخدعافيفةاوالدصوعليتؤله
عنانجاشفيالمناماحذرفئنيغههتىحتى

وقال

3كالرجالحوجهعاجفيصبحهنطافينحرق
العغعنمحاسهأفسهقدقماضانابالع

الحاءةفافيصي

تفاحوعضامةرمجانتحياتهاحفعراكقيوصلالرو

حوتحذيارووصاحزانفئادرجتالمسكشصهافلطابوك
سامحيواصباحةوبامامخبلكافنييضياوينآتيخلن

وقاال

يعادهزاحلعاثباطجدمنخاتينقدحىاطمعمازات

باصباحليافئحبئبخلتلهءانقضاالللشئتلليص
وحال

صفحعلديئامنللذنوبامنجحكدمنهالصريا

الكثعحا6لطافةاكقيلثهتصيدشقالهاليت

يخلهبخلالج3نبهةواكفة3آجاججمعاليجاحتهللزرافببئ1
هييذشوجمعيئللبعاويظنيخلن5ملوبلاهدالمهجءمجازمالكلوفي

ناالىللرةهنبمح6الجنونابخلللىية



االفياالب9

االروالنبحاهلطنيخنااليثادبارعهامت

صحعنليهنيفحصنالزههايدجهقأن
وزل

صفوحيقإصاوالدعوععةحيغاغنبقمريذعرت

3ألجنوحبالمطءوانضابدميفنصربئصوتهغوىلقجع
وقاال

13سافحدآالدمضنهمدنفافتىمنيوابقت
ياصالجعاتلمنوقالنفسهالمالطبياني

الداالقافية

كداحبمشهالفهواننيفدنفداءالداناظهاضكوالى
رقدامنمهثلاؤدثفلستدةممليلخاعيتيوان

الفراقاغدافيمننصيموتبللهمغداالشفلىالفراققالوا

ابدااحلمءأناوحيلقاراوفدبقيتافالصرراناني
وقال

اوالصدودااالخنبامنحهعليسهضريمنالطرفارد

جديالنظراقلتيلشرقعةءارتجاغفلةوارصد
وقال

الديهالمتيواطحتكاشنحاقديتياصاحيئ
عألكبديخاجروفعتفجرصنيعيلراهو

العديسثتامصليتحدةاادريمااطة

صفوحبصوةالتةذواالكنللفواضتشنوعللقريخوفتذعرت

3ماياذانجحهنجنوجلبوقالمطافافانقاهتوبمتفبم3صابهه
7اليئللطرف6انامارفدهوةطصهدة5حزناكمداءشرمأمدت
الخرهةالمدااراىضمفالنند



3اخزالاي

الوث

وعزعيدموليوذلصدوصاالوعاشمات

بدتحبانمنمالكوجهآالعالميئاحمنيا

فقدذممنهابعدوصوساثساالحالينقما
وقاال

افقدغتهباتثمبمصبحغداطائرمخاليفيفؤأدىكان
3جأبردكحاثجماجهومرثضةارادالصدجمأكافاما
3عقدالىقدجمحنجالصصرصآتعليهمخاالضعم

وقاال

برفاداجفاحهمبمتحلهفلمدفةفدطرقبانىوغزالن
اعادمجونتحثىوالعياصرمداالملفاتالياييقلن

لسحادوذابعاديالفيذاصارممييثضففؤاديمه
وقاال

عمدامحدثعنلحلىواصرفبمدآباالحاديثفلبىقا

لوجداتفضحدمحةاواخنيسؤاعلهاالحاديثردلهواط
وقال

تردفالهيئفرجلمانبلديهنخالريانحبم

الىبمروديممالعىمثهالفراكهثيوالشوقايت

احدالىالاقةالىاشكومكتئآبالعوقرقاح

7خدوالراحةيطعغوال6خرالجاةصيآسى

ثشعرص3بردنهبلمطاظهروجغا3ضهلمائرواظفارالطااللمخايعيالبوالخاثاا

شحوفيهضرنهاالظلمةالدنهءبهاففسمئاعقفابحادحديدةوسشحاجمع
امنربا7سحالمنلالمرود6فاطععارمهولى



النيالجاا9

ااوالتدبحلتومجئهرقايادهرفياخطأت

مدبالهرالالذتتينىاجلىاخريبالمةياشر
غدبغيرلبلاالالمجرهالهباحالحايلارىهالي

والجسدادالفوءبينتياالروالفراقاياجامم
وقال

حكذكابمهضنينالضيبيدمندباخلهالدياهواكحسرةومن

واليدبقولالصويبجععثيةكلاليئءمجيهمجي
وقال

وزاداوسرليطاباتدفعادافروخبنهريوفيابت

اتياداالذلخفيمااصنرفناواععاعهاطادتاتعفت

جاداتسىاذالجلليتاحووالجيادعالوعدونا

اوتاصاتخالهاوقوفاناذاثرروصهنمعطات

ةاالجسادااطاردةارواحهااصموطاواالركبحثهاوافا

ااوجمراحاتحتهااطيرتحنلمالفعدتاذاهااصىاونحالى

9قاثاألالهوىاليطيونلهوانفيحملنمرحات

اضمارجوارحجودهمواكرواالجاةلذةحذفوا

زاداالحوادثقبلهزودينىنفىهمياباقةلترقل
اةاصفاداشريراياعهفاحللىايكلدهنلجسعاطوبلمالثمقد

ىىحصط

عدوناثمجنلضين3اهرااضر3تىحمموتحجبيبمحممةو01

نخالهاهومالجاملالحابيمنتيحويمهممأللثراإلمحاحبىبيررسظا
الحعىقظىنخال38ءللفربمضفورللكإلالثلداجمىبهيجمفاء2هـتهما

انقنعاصذفوا06اراىضبفللفنادءحمؤيمحايص8للعنبؤاالحجار

االيربهوربلدمالل01رولولوال



56الغزلي

المياداافاءشامنكلهذأوعدكينالتحانت

ااالبهاحاخاحامآيقطعصاولكنالحثافكليى
أداءاخاوالفووهصوميموكيافيفيراجهيومرب

3ىتماتيسيرخيهعمافيهابخمغيطرفيبات

تداالحاةفئاصقماواصتالرافدفئاليلاافصرصا
بالجاحداوقيلمالستمنتابفمايفدريئ

االرييانىتنفسىريحانةعانقتكأش

واحدجمدفيناصسالمجىصضبفلوتراناف
وقاله

معتدحكعهفىظالممنلهحلهـاياعاحاالترى
تقعدوالواطلبفمقبياخاماافاللقببوله

بابرمةصوغعزةلهمصفىفسوفهنك
يتدياويسألمنبغصهمةساصرعولحظة

روالمالغاثرمنتخلومىليقلاقاصثاهـسصميا

ندىاقحوانفيوضاحكآاالصودالشرفيمقمرايا
موعديعنحلتاوواحدةمرةلياحتقديتله

وقار

رضداإلهرىعندوصاريضيعبدالتنهوقاعقليجملت

للطرن3للفىخريعاارميركه3الغاطعفدلإلحاممغرماما
يأقيافىاالئركه5المريضزائرائدددافنائماراقدكهظتهخمهاللعيئ
زساالقحوا6لمرتفعاالحلهوهوالنجديأفالذىالمنجدالمنخفنهالحلوهوللور
لدلللق7رطبندىيحاوامفرطيبهوببخه



االنيااالب

ايفدىاوثلهنفصيفدتهبهكانتصادنوصادفى
3والوعداالوجمدنهحاظاواصحاالالهويحيدركأها

صدااذاليهحجاولمتبدامنحايهسوقيعذرت
وقاال

قراوالللنماتلثعىفهتواعلهمناالبلبلالتلق

رنادواالساتجهالخايترهايلاوظالمعاسقم
قالو

بحدىياجياصالكهوءبثىيخآمألتهلبابي
عدياذارايتلسيخلهوهورفيلمافامركاسيطه3

وقال

مرردوخدلملهاجهوفترةبخفرقشاربوهتصريزممط

3دىعتادعهرطجالنرىنضيمغلىقرغلىعناريهكائة
زمردحجابكوعنيكتفنهمازخهاذتشم

وقالى

الموعدنأافولحينويصدحظههنبموعددمجهياهن

ويوردتصبآبعصفرتارةبخدهءالجاصباخوبظل
ويقحدمراكبهيقومقلغهلحاضقلوريتيضركماذا

ماليوجدمسرةالصباححتيورنادهرتادهاونتجدالحي
يدلهليىالحمرطويلللاكرىالليلماقحراخاوله

باالولكدوكنارعدمارجمدوارعدبمحنهه3ءعولعتاللؤالةواادنلميالا

ابمجاللعغيرالدعصلالفنالمحاذىاوجمهللحذارجاب3اظرنيودلثافيئر
هاصفركالحمفرمجعهيهصفركهدبلاليىنداالرضىوجهدزىلرملش

افنومالرقاد6رحمتريت



7الالضي

وقال

دزاجهدجفيشتاهنقلجرتافيكناامشتيخه

الصحودفيبدايىفدبراليقدهعائدفانيالوعلهعدالى

خدودووردفيالثرثجىفيبدورطاالتدينىاهلت

2قدودمئلضمونواعتنافجقشفامدامش2وارتوا
وقال

3زدهومنبتريقهاسدهالقاغصنحمىقد

بردهخرةجؤجامداثارعهابتطمرب

اجلالقبمءوضقاافقدحيهتهرصقعي
وصال

صدههنالوصلوابدلنىحمدهبالايخالشفافي

بحلهفبالجبأتتهقوايىنرمةح
وقال

صورداواتلباووردبعيئعيوخهمتنابركأظدلهوقامت

ايماموردمرإدمنةو4تساتاالءالماراحمبإبا
رقال

يصدنضىومتجرىلمةعليىعحةفممفيت
يفدالوكاتعهـالذيذاكنحيئوجئت
دايااحمدفالحودخيدالوصالانخمهلك3له

وقال

5ايردغافاخايداثلالخدقىماالوةاحم

يرمالمنللقدتادك3اطرالمحام3كاتمبدالجدلطاتالجي5

االصودلثربالفاحموربهالمامرارداثمارح



الثانىالبب9أ

1للدتفاحةمنللفربكنمتالصدخوحمبمان
وفال

صجدكاناالصاعنييكيرداثلمتصاخاطوبىايا
جسدكخهارماشعىوجهكمايخهالصعكغصنقدك

وفاال

هزيدهنهلشقالالصبرعحدقيرهـااايليااشثعايهت

3حديدحيدالديافيالىحقدعذبهجمهوىمنو

وقال

3بالوادييعقوبعلءاقرالسايالغاتأشلممبايناجها

ءعوادؤبينعهداخريمجنفاتخدقهقدالحقهلهوقل

5بميحادانجازاوكأفيصرصامسربئنسىادهراذاياحبذا
الو

وعدوصالمةانماتجاةبحداسحادةاتبلغنيلم
6الغالربدتمالهضازمحهبحلالقلببحامخل

3شدبدعنابوفيقاهثفيااشاتجىبينوالهوىبينانا
وصدودذابعدمنبفراثاالعدويكوغلىالست

وقئ

وعدغيرعالكأارنيثرذاارىالمامديىشويليت

بحعمةو3ودلحيناالخنببنماللمدخالمالضارأشالحصاللعرلجاا
يطرحيمالحبمنيكهالمرالدنف4غدوةلالثرلكادي3وتحجبترصم
6لثىأتماماالنجلزنخلطتمزجخالحاعرفاكه5يضالمرارزللحاد

الدالالبالجعيدير7دلحيناللىف



99الغزلهي

وردإءباماوماهحصرآوكافوالحراقعصارتراب
وساهـ

لم3إوركاهلودنقايخاغصنبهلآصتآصتمشىرأيه

إليدزحمهقجارهقياتليكحلذيهءيورالدالتأص
كمسءآاقافية

بمقفاراخالحادءأواإدالثرةفألخيليف
اراخاإصهااقاجمااسشابتتوسااقاسقمافيالت

عاوانتظاراءصيالدتجحلبأالمافينبجبفي
3عاراخكففالتهبعتببمايضنعيروني

6اإخذاءافاجمامءيريومطالشنيابكلاوصنخاقد

اناكأفيهاالححايهيئباتلرتحاحينايئهشوفاعخ
7قارااألرضاللىايخلادابدكراكقنحتفيياحهو

االنجارانحوكصناتلتييخاانتبلدةعناليوصو
كاراواتغدوةباللوحنجراللمىصاذالزتشجهأس

81اراروشسمرلصبجوفدطافخافىحديكالىصادرب

9االسرارايخفثساندسقسهالاالرضمطلعآمنرأىلو
اهـاااللترةشعاأخاسافىلشرةماراياصبم

السحاراطزكالاخذواتقواصاليبلغوهاكباايها

ارصلشللخطمهالضقا3للصيرةجاراطالحمىبالراقخكلللمراةا

يبخلىيضنهياتاتاالمافيبمءامرأةاصمخرةبماناعهاللضصنلىداال
للزتالقارالمافينجومنعتىنات3لقحديوالداللبألتجتىيديرآ16

يضثمرفثي6خالسخدلعتحطقمادلم8



االقالالب01

وقاهـ

الدهرصابر6خردنهاانتواللةبهاالللدارعنهاقرمجف

1الههفاخرسوىهشمكلىاأوىاملتابهابانتفقداب

3رالبراالدموعخفرفاوتنهلمشقرهعنالقبزرلنهان

ؤصلعالعاحبفيعاخللهامرصةبحدصلىحياةواجي

3ثائراليوبملههبهمفهلقتلاضعهذاالمحهاالياعباد

ذاوههومنينسانيهوومنهرهاهناالحبالطبافي

اناعافروهنيبافيئالومنمحركاهويخبعماجئتوهن

اهاجرامبهوجديخعهااءوبشهيعبمبهحتوق
اكابرامبهزهالهادأنعهبداليانانيويهف

وقاال

وترؤوقصااترياالنظرحظلمالفعلياظالم

وصحهركصاالحينهألتقاوانالقدرفحبذاهذانيفدرت
ادريالحمبتمنورهينيبالهجربدآتتلماعله

الهروفطترتنيفتخلنيتدرييهسفماكنت
وقاال

الظيحرهنهقمرقدصادقلي

يلنرفاكوضاعبحدفيتو

الثررضهايقدحكأنمابونجة

تمذثائرا3آيادكتبالمرعاتالبوادرشضنهبتهل3للفراىللنوىة
ارملهنلالثثببالثار



انؤلهاي

المثعرعيهنماوقدموصارب

حجرمنهعلبوااجفانهضيفة

تضنرفعلهمنالحاظهكائما

بثرعلنجاذالهاروجهاهلم
الوظ

صلرينياالحزاوصوىادريوالاذصةقال

لبرعننفىضحفتاحملهالمجراطقال

1غدرفئاهواطانالتخدرتيبىوتجت
ئزال

3سامفراغصضووجدتعبرايطقولمالخيطبان

3خضرلكالطلوالغالئافىدهمبهاالمطاراوكا

صراايكمسوله11مثيذايةوانتينتدجمهـهـءله
الدنرااحسنرأوهواذالحاتجهيسرعنلهأيان

حديثناصحرايديحضوينلهمايقاليوحديفطن

الشحرايطدعهاللهنجوفيجماخلنترابالتات

ساشلحاكأيارةيعمحولماوصالفطيمماباله
5اوالباآليابانشكومضامجلحافي4قييا

6السرأوالقناأرمالصاطآمخاطرةفئطرقتحتئ
الممرااثمكربمعازلتالاضرهاكلنمايكيا

دلناللوللئافاآلثارللطلولى3الصشيرطاظليازتدالىقختاؤ

لبحدابأى0للنقالمحيالتةاالتىابءيبأ11غتيبىشحارغاللةجمع
ارماحللقالليوفللحولربم6



اباجاالني01

وقال

1المازرثبحاتمغراثروظا

سالفطناعاتباعيننحوصرن

وقال

الفكراعبماعايتانجرآاارىالعهرداخبمفحهابصلبلةيا

خفرمصيالمجافيجمرجتهتظلهالليلذاحينكذ
3تجوالملمفبالصبحبهبيتمزيمقايياويح

الو

رةصاإاسلفنواياتكفالتعاتفواحزخب

الدإرحينلذاخهااخاتمرمللميحةودار
هـقاو

ءيخلقعالدهرآنجتانواليقللقتهاافالالتنرقلئحكواقةالى

شهرولقهبوفاغهبهقدظحتاالحثاغلىمقيم
وقال

قطرهدائمالدهىوعافجرهاليرىليليمابال
اابدآذكرهعييحادنذىجآالتةلصودع

وقال

ةعبرةأمقلتيفيوالثوقجمرةالهوىالربقلبى

تربهلعينينىونأىحيىجمنيواسخن
مرةخيرةلممفقلتالنراتقيخيرلييقورن

حرائركغهنفىرالمااتتجتيدالخقاالزائرإلحاناألنللظا1
يو33ليدفئةمحلافصطلىللثرقيةيحاراللسوفرقتثرفر03عليظت

بدتبنتجميفمقجرهفلىمحقبللؤلثهاريهودخجبترحهععه
راحةقرة3ئضةلكةاللبر6بدهـانبيهجمص



301الحزلهي

وقال

فجرلليياوالصبرمالييارب
يضئاطالجمرخرقلي

شنهالطرففيبدرينيامدت

3الخرفاهكانصخرهمتوالمج
يغرعدهوهالدر04يص

يادهربلايليامروخلفحلو

جرالةوطالطلى

وشنا

الظارباعينرفقاوردالمأقلكيحورخهياهالال

فصفدالزياريقالطروقفئتررنامانالطرينخباحاه
وقالى

باؤبأيىيمبايىخلوجمارهإلجهخماعاذلمبيا

3عارهوذفيمنعذللهحكلىماذامجهيماكويح
تحمقارصأصيمعثيخيفرطتىمثمراخدااحمداياحن

سازرارخموجدالظبىقهوالدريائوابهفيهوا

6دنوجموارالمزاركلقنافوعدهكنوبقاحهكنه
3وعذأرخدلوالمالحةثلهجمهجرةقنياحذتماكا

وقالى

ألاواقئاتحكمىلوكاضاثلمجلعاضتهاطويللترةحاشا

لمرطتىءوتحجبترحمطمهيبم3فمهفا3لتينأللطرفآ
اليحيدأنافا6للؤالللظفلحنتهاخند5انهرللعقلرواحدفانهتجا

لمحاالطوبيامرذحر8ءاالنلالمحاذىاوبللذلربفىاممحااص

قههانحبههاواط



االتياابابأ

والفالهمفقللهاصهماطلحتعنيكلناذاخ
وقاهـ

معنيراهرقياصبحنيصاحنهوىاقةالىلشكو

نورازاماحاجاةانفيااللفيجاهان

االمرمتورايكوتصتىزارنيادااخالبمف

وقاهـ

فريهانظرتواذاالنظرلرقنىيياهن

تقرتصالعدنالماجمتلتعالتارمالى

االخمناقلفالاطزمباتخلانكت6

الحبرالحىشعديبسقمهيقولجمسمي
وقال

ه3ألوالمبمباالعراضيتاهـضالبراخاياشرةوجهيا

جرواإلتركنطوبىهععراوحججتويهني

يكفصورتهمااذاوتاقلبئاطانمنعيهاغار
وفطراضحيفيس5اجمونرأتهادأثرنترىمجف

وتال

نتظالللبدوولبرياثاواالللفايئراليطال

العمحرشدالمححتىجييخالقدنوبهالرتيجوالىشوياياطول

أصحلرحقاكتتافيحقصدالزنقيويافلصبراغلى

3وطربحدمحياتيافيالينزماشافييهنحياقيثعوعخذمنيا

حاجةوعر53المثوتاصمضر3الزاوووالثارن1



501الغزناا

لتاو

اغرفيكفهانجكشنجتءخصوريقاخمراصقنننيقد
كه3ربهزغصنهاغتخالغهخواالمالحةوجههألفوي

3سرعينهابرويةلرتجمونجفنجآباخالجص

شهوبحدولوقيهالذيحصانءالدمنكلتقعدلك
وقال

القاطرالدمحةبذفياغفراالهرهالمقاتذاياباطة

ثاآلخرهأبالدصاغلىتاهتفقدعلياشئتافته
اوقال

وجمحعاراالمالحةفيخورانزيدتاعيناتا

اشارااولحظاليهاصحارهااخاعددوصارلغعزها

بهعالسينقايه

هومآووسواسابحديمنفتهلكاساأافتصانيامكتوبملحلله

طاولسقيتتيحمآفابيتياثضىمنلمباالهجريىخلطتويوم
وقال

يالنفىامانيفلرتجاصدقتمحاحماقدالقىصحدتئههل

ةيؤجىلمالرقارأىواذافبممنكأسهاتقيلهي
3النرجىذبولعقيهمجكصجفونهالخعاسخدعهنوصحان

وتال

اشكاشخامنالفنءسورأواصسننافطنتقدءأالعدااعيئارى

لنفىالتىصورةقغطالففنيصررةالجسيمصورهمنارصتهحوا
ضطرالباالجا3فرفشةنر3لظرلدجيايرالئانيةعثرنجت

اضرااتوجىمنجوجى6يخكاكاالمايخ5لثكبرلءبةاعلبواصم
فورذبولثهمجكهتحلنوضان3الحوف



االدثاالب01

وقال

جالسبينكاصآاذاتاولمقيهتليمالىضوقىياطول
اكساطظةحاالحاظهيحرفنبهالرقبالحوشاررأىفان

وقال

تصاوالئقلوالتلحكنيلدىفخذصيدييااواه

هنجحساالطيبيداويققدتانجبةحااعفواعطشاصاعدق
حالىو

31واشرجعقارآمملقبىواصقنيوجسىتناقدنديمأح
الحرسايدنيأالسياعرلهاغادةبفخاةقليعابم

تالغلىفياكرلمجزارتغرئاواتحبىمنالليلتنامال
1تحعىقالتفطخوامااخاصزتءمااذاوقسعينى

الينقايخة

اجومخويبضاليعموغدرنجامجاراياش

امجاانليصعلبالهأنأذنجديايافتجمرت
الظقافية

الضعفامايآالباابتألمخبريوعنعنيفسلاغالتقالوا
المرضااجفانكجسيعلمتويابصريياحصيحوبمقولط

وقال

اااتمرمحراجفانهناحمرباالميدانياظة

وفتقجهاالشانئهفتهاانتتفديئانفى

لقبسرافللمقاربدىتااتركخ3هلكتصىقدركىلمتدعحا
6خرظلمةالنلىاختلهنصائرللقرىاالعطافيةكادة3لبارشحلة

ثيراضافدبعمةواحرباالزالةللظبية16وفتعزت5لا



701الشالي

اتركضهابفارخبثعحينمحسهلظللطرفطوفي

ضضهافليحرقاغتهاذاوقصتحرافرهاتحيم
حءاصااحايه

سخطهاولهبوط6لورجمنهغهرغمزةتماظت

طهكالفىسابإلىطاقظرايمالمجاخافيواجت
كاقرطهلؤلوبهبلىازبرجدوعذلرهالفاخضرارلب

منالهقايخة

رالقاججازحالحطايمررخالهرئهنانعدتمحتبماعليم
اسبفتاطعالسيفراضنكاالنمريضةناحثائيومجرح

الو

مطواعاالحبخااعبوحرتشاعاقداطبفيصرياصح
ضاعاصقدواجتبرانححمبحفقدبرمتالخذوفي

ةخداعاحساصبالحظآيدرشابخلفهجافافنى

وناعامععينفدخهنحلتهللحالمجد
الوقا

7الفؤاكالمروعموممثرخاحمزاجانيالناسذاالذيوانت
9المفزعالمريبلحظوعلمحتهاموعياتهامنرجعينيراصقيت

فاصنيماالنعينيياشئتاعةالحبوالداعطيكنتو
ءقاصمفيغيرمشوقهمالدافشفاعةوجهارعندالصبرولم

نايخعبينطحففاعيئههوطالىابخالذيترىالست
اعرك3لالذتهذياطالرجهجانعاصشارايلحقطل3الحنهللطرف1

ارضا6صئمتبرت5حاثفجازحالحالاالذثضحمةفايمقاحلى

المثككيجلمر01عااارتوجهالر8للخوفالمروع7اللزالولى



االنيابالبما01

جامعيخاالرضاذليىنحعحاطظهلحلىيخاالفقييتىعس
وفال

بعاتلهينفمضتريمواتعاالثايخالبعث
هجاعصاالمتيميلقيمرتحالاللاطولمازال

وقال

كااصنعثاذابختيالهبهناخضعواناعندىتيه
يسعالوالحباسععتنيخمماخعذلثافيياعاذلي

وقاال

محهقدبهتطمافوفاضوواصلعيلربذاوفاوافطع
ورصهالانالوفامقلىبتفاعذرواسلاجبتومن

طالفاتناية

ضيفوهوالعومجليدويمعصيالفتىيقلليابديتعاومحو

تطوتالظالمفيشمآانوالالنقاخايزساالتاكرانولم
وقال

سطررحسنئحرفاتفلقراعيطاتالقابلذاتفل

ايمهجرةوصنافلبرحمةنكاقةيسأل
االو

تذرفمةفيحجبتمدنفبهفؤادىاياهن

ائىاليطرفيرافقليتراكاناذانحوامقلتي
الو

واضحفاحعنافدزأدولكةميةيازرتمالحمرك

ريخنكبيشنه3تضيففوتنامخهالحعبديالمتحيدلمآلمتيم3دلنزالةولديماو1
قذرشتكبالحبهنمرينهعدنف6وتزاوحتمابالتكفايخفلنقلب

اآلخرترجفنيهاحمديطبئيطرفألا



901انؤلي

ضثنفااالالديارفمامجسنالنحائهفيتحتنرياجهمافى
وقاال

3وصفامورتحالعةصخبفييماوطرفوامنانايافوم

3طرثبممءبالدووإبفرعادي3الهموتورثمقدتي
وفاال

لضانصفتلونفسهوصلهلنادناغتاظه

موتعناطةصالمنهدلرنابصدتمذيترنالم

ثيحالقافقافية

خلقالبوىاالءالدماعصمقامنفويبمالنرافلج
تجامنلمشقللهبدهاهلاصحتظهاطارأيت

تمنوطرراطدتلمراضقل

بتيءشيجسدىاوللهوىفوابفيهل

رمتهبنجلحاخالتروواعطثيلمان

ةباالرقمفتوقةااجفايامقلة

9شتييخعفشيةالهوىرففيبقيت
وقالى

ةانمطقوشاحذىمقرطقوغزال

لمحهمجريممه3عينيطرفيكه3بهيعقهماوهولشنفايثتاا
وممطحدقةجمعقامالنرافوىاوتعحبترحميححممةو53يففنالميقرنا

8ركرهلداالرقكضىكاصرفوسطرجمعطرراالعظمللحيهااررص
جكهةقالدلرساحعدواطوقذوءفباوهوللؤطقالبعهلمدثرطغهعبرديةرق

الوقيثداماوالظاف4المضطقةالبممنطغاعريض



االقاباتجها

اإتاربخدهاطةين

3شتيبهممنكتبدعةفيههفلم
ماقيالجخذمفبيإسقامايامحك

وقال

3ذررفقاجفانهمنافالدادءفوالفراقجرحومحيم
يخفققبخضونهصفيفكأنمافرقةصاعةتهجم

وقاله

بعاثعقعامعثوقصاحباغأفيعيخاكعلمتاها

5زواشبحبرةخوفكلىايماانظرةترقوترمجشالم

بواتقهنهالمحبفياكنلموانختاهضجهسأبدياراني
وقال

وانطالقرجلابدافرافيااكوهامالي

قااالثيمونمجنابعدهمهوقانفسيا

لطادالءشباطصنعالهويكتب
وفال

اوإياصريتعوصالحشاقمواصمكلالمحبجهءبقا
االوراقكداالصيارفجبنجظرتياكقدارجوههاز

لوظ

7والحعوفاصالىىواراضوقااليترفبئههاباله

وعقيقاافيءلوءالمدافوقالبمنميننقدكيوجقو

فيدقالماتدمضهمجرفيممابحاافسالمحمبكيمنلملو
المتيم3ثالمحالالسالبدت3لالذنالمحاذيماابجرجهللحدفر1

6ابارامشللفاثغةالصعةاالحبر0ظبتهيهرةاخبالمتعبدش
اكوكىمةلدنرولليوقه7احةلدللشا



111الشلهي

وقال

انطالقجذبالحىبعمثميةالفراقبماصنعشمالم
كهاتساقحمجتهاالظحانءرجمزحمنفدماتباى

النراقبالخوفيميتكذاكاغيرتءثهبعيهوليى
اتبامتشرامجصلالمطاوفدخواادريصا

ةاالتطاقحزنورددمهخجمبحمناالعةدفي

ثىابممحفقافبة

لديىقلبىجىطالفلقدنفيردياشمرفيشفصينى

عييثمنالرقادشصيرتعينىانادليالرفنيوأ

عيلثبداخاففافيحالدهـاردبهصبرالياوهي
وقاهـ

ليلهياموالىالفينبيثهعثرتهعندعافييامنلبيئه

رجيلهارضتاتحجترخديتمحنيقريحآحينكهتختلوبم

آعييعيفدكعينيءردابرحبهوصعنءافايقيلجسمي
الو

نظرايلهمنالحدفينماقيبرغمصددتوانصددت
عيحنرمىاناساعيرنراماالقلببحيناراك

يديلنيماالخرالوأنتيحسنعفهالتاطانى
لهوقا

وأبيمعيهجمحدعوببضكاحبمنياقوآباخ

اسمسةاليوقالمطاياصركواصوا3الهرادجدظاناضفجزعل
الجموحابةبعالدلثثمالدىااللجامصيروهوكاقجمعاالعة3دابههـاقهامرأ

يخظلثبقبك6لمكزتمرقضههلبومارقادءشيالروبرألدرس



االيىابابا

خئهاطيبتوالتهذحتجهاعوهولدكأسلحلت
وقال

1ناانبلهوانارااتيةهاحان

صوكااخلقيخههلفانظرصفيكقلي
وقاال

وأحميكوسؤومصكلمنفلمافديئهاضتدلتفالت

ايخلثلكنيخغيركغتلحاالترقلىومصعيقافاقالت

3يخامنناالفاليمورؤفيواغتنياكضباللطهاخاباد
وقال

3اراكرمانأبدراكمااذاتلسكعلاغار

اتاكاسرحتىولمييريالفباتنمتحإنوطتي
ككقدببكتثهاليياقفرانكاجادرباويخ

5يداكمعهفكا01اذاكتابنوالرصولعيئومن

6فاكياصراعطتهاذااالراكالعفحيهناعلرفوهئ

طهـحىم3اتاية

7بالحجلاوخينمنفمجلغلىزارنيوزائر

لالمواباالعتناقنجادلنااكتابيعيهثرافدكلن

8شغلتحتلدجواليوخائقاوجالالشوقيقود

الفااحونهاتالذىاب44االذيمنهفنلص

يخالمهطي9بعدتلنأيت3فمكفيكحافاى3فمكفاك1
ضاصهالمموقةيكالماوسوفهمنتضيلطوضجراالراك6خحفىأ

هرتيالخائف8ضعيينتب3



ا3الزلي

وقال

لهومجسنهكادينىبمطالهيكدنيحيبلي

منكالهالوركهيجمالنقصضعيلىالظالميلبىقر

آلهواعرطولمني6ماكأحمليىنازصكالوص
نوالهاتظارفئفدقامتالهإجماانفعيوجهت

وفال

ايقلرسوالكانىمحضوضةفاحة

تبالخجلتقتةيهاوجفنوكان

اهليمنناجةجمهايخهتناولت
ليدأمهذايالتذاعيربارجتلى

وقال

صؤليوغايةنفصييامنىبقيللينلهماقليله

يقتيلالورىفياحعتهلعنيعيأدتهمجقسلى

طويلابومماتيربالجاةدتافات
وقال

قيلقيلالمحبوصبرطويلهطريلالمحبعا

ةالرسعولنفاهمحبمنومققالالالهرىرسلوزالت

حملبمثيظفوماسوياسجديالظنيهاسأت
تقولصاذأقديتكاتدريينيذاشختاناانا

وقال

ياتقيلهوحففصرالطويلاللبلايها

تنقبتءعطاتنيللة3بحيدفاذح3عاحالطالهصبتيفييمدفي1
اذلرتهترتاثاقالشتقالوضطاتعثراتزالت16تحبعنا5تنطت
ضوطهش



االنجافافي11

ااحنهرلاالصاحغالتضؤالحبهنياين
وقاال

3اطباالحبيمكأدعحوأعذريعاشقاتتمنياالاعافلتي
ة3لالواالعيننجاضاةدقدجحبدأفعاكىببفيونوحي
التلعالجراحمبحانضعتليتتذقاجناانفلمارمين

شدالءاهـلحدخابنهـاجطحاادالتدخدعااكاصز
تودالالصارلمحهخاوسحريدتصممةإذاحراي

وقال

المهاصحالعصاهوخارتخطباعذيخه
الخهمطمنهخحاشجرآصيالجمحريم

الو

حلىااجحظرالهـتهباذاتاأل

عتالقدعابمماجرءاالكبوإلتدبمس
وحال

عالتتنعثهدلنالتكلناتخاامفريا

تشملينوركمنوالتصنورهحمادشمىالدرمن
وحاال

شحلالةتبدموبمجقهصثتمامالهجنجؤلالالسقج

ةوالطالهرسههـسبرهمنيبهتفيملممدذافئيجىوكيف
لماعذلواالانيانخلمهلبعذلهالكاصىعذالىوظل

زائراتئحاتاكماطحبمءاحيماح43انر4تءدرتاهللتاء

مطاكا5ولالمينالخرثلراحةاواصةالىاللبزيصإحصرالمريض
االقىللطلليننىكصدلحبةشيضالمرالمدنفله6كمماط



11أالالفي
االعذنهبتكلولمةيبم

ىف9ىيدأتالهوىماغاوامىلىقر
الالفخهال11

لررسوشربوسط

تحهةئماوةجيخماوقاد
يطريثيدنجاءررةإلتالياعفبصحعذراطنت

جيللثاصفاحإيثهـةظاحرباطنرحاايحمه

طويلحكبيمأأنجكتنإتؤهأ101ذأبألهحا

يسيلمجهشبحزحداااثحهالربدىاصاحرايبت

ذالجهخجيدالهوىعحدانسوليخاتاببمصعنففرجقم

تقولتقولمتىشحريتافي5دةعنيصد
وقالى

وخاحااالدجمبفيحاالقيوخاكفياءتبرعنيسالى

31إفىئاخالحبفيفيءإتيماشاجاتالمابعحهرعتا
زادخالرصلهارصتكاجأفيىدأدءانا

ايىيئواهف

اةحثيءجمأوخالحدحاصخات
نحماالحهحخهاحاالنمعايالحدثاح

اازعمفجمااححادقلبمجافلماظه
كلاجركلجاف3ايربرخاتكااصتتاتا3ةدابالماالءألتبرا

بدافالصدلكولعملتنكلخاجائر



االفىااباب11

ولمليعاشقيعثقنيانه

بمقلبئالةفيهحذافليخل
وفال

1فالدمالمحالسقننمنهتمكنمضيمءباللةتعألرناال
اعظمفوقهفردوااويفقجفرنهبيئالثوقورحوادموع

يحلماالسمنهاالقىيلقومنباهرهايفقيهغيرقيدراوفد
وقال

وانحماالذحتىالىءاريدوانمايهفتلتتصبروفالوا

ومسلمازائراىواصمفااجهممنالحينويأخذلحظ

6وسمااعفربيتتئاكلنالهرىراباسئاممننتولىء
وقال

3ئيدامحجساصاججسيهامتبسهمجمنهرتنييامف
دعنتريحنيثوجرمعنضفرةخمالكهل

وقاال

صقيمفوادحزنوقامعبتإصوبماليلطالوفدافول
النجرمعدادفيطلحتوفدفدمصختكوبهاالنتسىعى

الوقا

علىانحوهالهوسعناستشفوااذامتهملالسرارغلىالمجهطظ

يبهتملىحديصدموممهقيحرقمنالملباهافيهنممنيمتم
وصال

بطجفمهنههعزوجةالكاسكبتاركهاربتذكرقنيوفشلة

لعدحقداىخافةتقىتيخافيحى3الحبههدالمحبالمتيما
ورائهللىقظرتءلئاشفإهالذبالجربمءبالقرطوآذدأ



711الشالي

صقمصقمافئنيفقدزلبرفيلهمرقىسقلرادلمأرأى
وقاال

حكيبلومىهجاهلعطيمخيرفدياالثمو
بممولحدهابهاشلحيتبوصلهاولطالماشريرضنت

وقال

نتعهمفيوالحرصتسهفيابعرق

حضركأظلعهءصمحرهفيووجهه
حاصهفهصكريخاسراآرفيينا

فهاركهبذيعياهومحوباخهن
وقال

3الصعقمابيغريوجدىوطولبهديجوىعناقدصاخالييا

ثالفحطلجونهيديوالجرترىمجفالهوىمنياغراك

الونتاية8حط

رماتيقطانخثتمثهزانغصنآيا

صلطانهحبلثنيقدفلصارمشبداملبارحم
وصال

ناارشاوالبدرذلكلقتنابدايهفارأيت

الحعنكاملبرادهاخظاعونمعوجهالحنى
ليوقا

ابانمنبدرفئغعنهنيتلحاقياقةكطياعاذلهيم

عضت3سلىىمشةعليآلم01ائ11الرجلاالمشمليما
ارساهد5اولحكاغراكءيوصيفرىالحرقةرىا3بهالحبواسميرضر

بالصكلقامبعاتدعيتلفقبحلطاك7لنؤالنءدلبخا6اسدنزاتص



االنيالباب11

اجاخبوصضاخاشعتةهمصنهرةمىوهويمشيفدمربي

بببصاتيلئمشحلجدسنلهجابافقلىتلعبوقال
الو

واحزاناهعآتجحلالمعذبتيياالعيدفدجائا
3بانازهـشرياوصيريهالفيهإلهجرقوخافضحيئ

الوة

3بمنههءالوفاصشحسمننتهعاسلسالولمحيايا
نهاخجلراوالجاواهانجهذرأمحلزارداةاخجل

اواهنهءبيدفاكرمهحتثبدفانمنثهابليى

اطةاودهاثمححعؤتالالذيماالالاا
وهحال

بالدونوحدثوخابحيمرفهنههـفىعيتيحنهءفدعت

لىمجانيناالايخىالذةمااصمفقلصبالشكقالوانجت
وقاال

مزناطمنخروبىسمكنليصارمذانا

وسنوليأبافىريحماجمؤالعقلهائم

رالرسناريضتءماثلعدتلتجا
وقاال

اليناالنحودالىحلقاباناالحينمنابحدحيناتقجاولما

والخرضمفيئءامتزاختهالماكعثذنمتزجلمشرهـةتايهونالة
شراصمكه3اصفرررلهناتوهودلعمغرحبضتياباىعصفرةاكأ

للنفىوطبااللفعنولالذاللرص3اظعالىبهيتكربمابانالقرللفوقة

بهيتأشوبيهيكنمقلمال6الحيبالحبهتارزهرالجللرءعة

المعخوقةصميؤالمضر6راظللياللةالهالكالحيهبم8اطفيلبومثارص3عاضرو



61اخزئااي

اصوتينغرحالديلاصبححتىاالىاحدعنتجاتشابداخى

03تغيرقلبينبحجزامنيوييبيرأحالقياكأعابلوول
وهحاال

3ناثاودعونيوافيقيشهالشايآكاكمصاص

ثمهـشرممنئمفييمنلماتجوسطءحعمإوماخصجة
وقأله

سمينيدناوىاكدبليئاأخبمىعدي

بمونالصبرعحكنالهوىاتمذاكبب
وقاال

ىلمعادهافوذاكا5تهاكاثحارنخأص

خماياع4بحتحتىجكصت

نيباجمرهبدختحولضتص
بئوه

ى6حالصدودفقطيمنفيبمااإدإصبم

يمدثلرعيئحىمنيىاءضش
وحال

كه7لرييندهيتحهجراوباصتبحسرةاراكمايااخمافداك

كهحهخابلتينمجناكونرجستياححفراخدكخياجارقيفيوا

دينيتربميفصخاخلرياناالرةعاأسضاحنباقيزممت

كمةعليهوالتهافاطضهعاجهحاجه3إيخكنييريتيأل3لرصاحكأكردا
بةالمحبىاسمضرللصحيرةجارةاطءالحمبافهثكألريةنيدعبةئرايءجمة

ماخافلفرالكا7حيصاهةجمهاةرإيخه6دثازتاتةاصرى5أل

للغوكمماكا6ثألكناترلجينذااظداثبنالديبابرحرولجهصددتوبج
فيهالمبهوك



افاقبابى31

وقال

ممبئاحشابحدكمانرىنجااكييحقوبفل

الاطسفحدبهاخامعياعدالظنصنع
وقال

االحزنفيتاحفاغبتنفلمبانواوفلىاما
3سكنالىبحدوسكتبعدلمواصتدقهرجيا

131يئولموفىسواكرصممخالوعفىهالخلتكا
الحنشريرةلوجهحاساشالماصتحدثتهاواقة

وقال

يقظانانجاهمماالمةمضذراالمامبمرنها

الكانااصباحعدانبهتبهمممتاذاحتىوالن
وقاال

دنافدناوالينلحاقلتالتيافدي

الفاةقىافاقالتفأتبدبالحزنه
الدنامنيانحلفدلياجكظى
اناذبتفدنيكجلتىفعاذاقالت

ءالمافافية

اليخاهعلىبهناانتاالموالهالالوللذيمه

اتةحسيئاللةشاهدفيمحاشهصوىكبافي
أل01فاراالدحعهاللحسقرافيهنجمنىترلم

3ويئأنيىلليهمايتكنئللكنابزلء3للنرتىلنكا
7اللتحبللمنظكلهاأقي6قربدهءفاصهملمثوقةضرحمبلىعتى
اللابىااثبهكل8لكثيرئيد



131الغزلت

وقاله

15ءفىحافيءصوومجنختيعذرابحههىايا

شحاهيهـىابدخفقدينففدتكبالوحمالأعتي
لوة

حالدجرقالعبوفعدثاليهااكيئفثقادتمجنيان

علبهانهاوحزنمجزتوائمرموقوثإلفرافهوين
وقاله

اتجهاالصثاقىافىقضيبفصقض

31شيهااالسيقطلثررآيناما

مافلافيواشولجيهتحلممحتيت
هاحوجمهكارىةمراذكركتفا

وقال

اللة4يلهمانئهيخايخاهتسضالدكبياذا

اهيمبحمؤمجاليخطراخابدا
مصناهمرالهدرىوصافضلمنحمنايززقا

الياقايخةم

اليهويبهويبهوهولدحاهىالقبا

قليماخاصوتاورتونجيهلىصناطخلع

سائيهدماالدجمبعبهاصبرؤأليىليى
فيهخيركواطهمجدوالممابقليالرأصالحذلو
احميهالانتبانغصنوالالبدرانتافولال

رقاءبةالمحبرايرضر3حمبرآتيه3لمركاصصرفعدا

ةارفيمنبافهعوذ
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االلتاابابا31

وقال

اباقيماصدمنييئلمعالياجايخآمشححالبا

كاهيهعدهفيدصفقدفدكاشإلفطمفواصال

خافهزورةمنلهومريقهمنستسعباوطالما
شافينافعةصافخهكاحافيمشوغمزة

عافيهفيلئهحيلكندائمآخماسقمحبلرلي

مفيلمهانمازدعأصاكعرهفد

ثيقلبلفيليىلحظلكلنهريالئدم
وقال

وخيهرباضاباريعليهئشليالياعين

تريهئمفذاطرفتمردممبالالهعودي
اهـ

3وياحقيقابهاتيماننبماليابدبحا

فهاراثادآفىصداراه3ظغافىومن
وقال

عليهعنوعااطسنوثوكبيهيىفياصرىاالسفلوب

ايهبيتىالريحلعلجسعيوذابرافابلبا

جفافةاكبريهل3اقىتجادعناللقالللبضكههاجراجافا
لبوملوتادهيرفي



31واليافىالمديحي

المالىالما
05

كهـلشهاأنيكحااافي
قال

1يدافإتيفىاوالجماذءفااحرآللوصدقدالفث
3ءرثامفمثدةعرقاهازايااررالصبرتاطفالو

03ءالدعااجهمنممايدعوهبمبمةياياتباتااصرمحهـ
الساتصواجمسهءآحياألبظىءالممالهناطء

الثواعقالغهاواعلالالمطايااعقاقربافرتا

ءالشاموتالحيذافيامتلمواالياالطارجاحدتت

ءجاباكحاماومحهافء14يعمترعتقدصرة

آالتائيمللصبجبمنخحوحنتالمامليلفيانفذت
ءايخااثوبنترتيقاتمايهالصجعقدينهضوالدجى

7خفامنكمحتيحالمالهفؤاحيىتجييداتمره
ولءالبطوبلمقلتىعلمتخطوبقدشفتهملياخوة
انافيخهالتحلبواييحمحربااحمداهاجوابآلان

بالدماثأقدخضبتفباوتحالعقدالسلثانم
االخاوحسبانفسورضىانياالمرممهنقدوخليل

يهش3آالمصائبايااوش3لبىرهينللقيدللغراملرجد1
الولبشيركبفاالمطابافراعهوصطنيابحيربهيمقلاجلدحقاالءمودح
ضهالجسمالحلوسبغمتقداذاالؤساصزعف5ةاالقاءدلوابدهانجها
مجفيصجي7لبعددينائالمالصجالمر6االلنبكاسملبجاللبعير
صينتضضبن6ألدظاءاالطرباظ



االجافالث31

1ءإجااخاجالفشلقتعهالينلجةفبغزصني

13ءبقاالفيإيخرناءولقاافتراخابالوىتءعرانا

13أوقااهليعرفونوبهممضحقيالخيلوفراث

أءصالتفاوعاتاطاكاتيياحنةبماسراودليحاذشا
دءاارطياعينافيلصركلالجودنعئيمرسل

آ6اااثاعناتفيالجرديدوتنيعإالمحروتيحرقن
7الذكانارفيهشيسللىمصببقبعزههيخفرنه

8زالحااكرذللىدتحتويخهنهاالحمراريممنء

بم9جالاجمةزماباهلمفدنرأينهاطلخربوتفل

1ءالقااريمنأيمنفلكمبينتوينثسنيمنعلان
1ا4يخلمافصرتفوكهسهمالدعاحيكغويقفيرد

31ءاكيدالصوكاالجقنافيءاالدريتحثفجها

31بماآيخهالمدانفرغنظكاسبعامراليومرب

1ءنيصيرالقافياهدنفثااضيباودجيفي

ءلراانجاحبابئراكتثئاالمطارحتىتسقطن

1هءسمافيصزنةامشفالمحهفيللغدراففترى

جؤمااسرناوصاحأنجعجممرؤدزهن

الجرحاقرحا3الجعدرىاك3للفراقاليناجحرامعظمالمحه11

يريطالجاماجمرلمالصنلن6مجفطيؤهالحادثلطجالماعرمحرظهوبمعض
تفرققفال5رالحودتاللحاممه8يثتلهبتلظمجرصمجرن3المهديه

لهجمعللدثعق11لبصدابأيللنراتايئايب01ورللحظاماالموراظطوب

اظمردابم14ى31الشبالحناالليهةايدرال31بهليرميهارترهوضعوهرفوتا
حابةدالمزنة51رراوهلالقالعليدفف1



53هانيواالمديحي

اءارخاعيئينالحالمهـىالوكناالئيبمدواجتمفا

خالثبودالدتياصرورمنواغدوفداروحانامذغبت

3زءوفافيخاتهوغروروفيجمعاالنافيارىال
ءالجزاحنالوشربوتئروشكلذيئاافضعافي

ءاباتايخة

3إصآعزهانيزارفاذالوصثيبهاالحىلمنزلةصيآ

حمالؤاقاخافتقداتهيمكرا7ذاالاللذاتاعرثءا

ءغيرمجيهافنطلهالهديلهدعتحماحةننوحجزعمنوبميت
بقلوجمهاوتعاوبمبوتابمعناغاوناكأغيران

5بهادجيردبنالتريشطخكاشريرقخائفالزيارةمغ
صهاوكشاعاحمنفاراكمرةالديخاوستبلستءسا

6اإلهلقدبردالغالوشئتموكدحاجةبالمطويخرفي

بهاامالمبوسخلتنىعدتجطالمامطلككففيمحبهرصة

7وبهاءوهاووأالجاتفاصيتهاالتالحراذالخل

جهاكالجارىافحعاةروالثعارحالهاوفدافكرفؤقملن

محوبهاهـررتحتالبورسطحنثلبمحمرةراومعهميضا
ربهاسعدهابروهوتكوايعودهطىثالملكرآيتلما

ابقطوبهاحاقمككةوخلطةصيهةعلتدبيراحركت

8الارةشديلاليهبكامخاحغاتل3االعدلىدتتاا

وهوجبجمعالجيوبالمحثوقةمايؤضرهثهماطكرلديكاالحوفالجزح

هلبيحاتللرلالجاتكه7ثالحرارةدلنيلآالقيصالقورشالموخح

بةصجمحبللسالحروقتالهجير8إحلاقوجالدوامالداالصإليخرقفاثا

للبوحةللقطوبكأ01ضتاوفرثشظى56تاالنوس



االلثااالب31

روجهااوصبراغلىغمااسدوقيهحنالعالتوفخرت
حروجمهايرماالفرانغقهاالتطاالالفرأرساسدفرائسما

وتوحماقبلفخمتهاووتتفرصةفيهاالقيتنحخةكم
ودلبهاعاتبحقربفطنحازمبلحظنبهاطراعيت

مرثقوبهازااطرزاخكلاليصلالعنايتنظموالهابمآقائل
3بهاوخطوبصروفيامتفردوادشحولهاطرحىيدقطب

مجحوبهاالقخاعقدكاصمداخهاوزاخذتدهياق3و

اسعترجموجهااالوهااليمثفصصهفيدحمااوعزائي
3اوتحقوخهاوركوجماالببنهالجهتكنالوالمجا

وصبهاخلهااعداوهاشاانالنفىاصرارولربة

هاختقريفيسافيحواموتمهالالعجولفاتماوتال

5ابطيمصقمهابرحلوالأهايناوابهرضتحولةلم

6شمكهاوعوبهامنهذبتهابحجةفدفرعتصمعورب
بوجوبهاخصمهااعلحوففبىعليهابالصوالجسوحطاثنى

هايصرىلمنةصلطهضاةدمنكعاتالوفيقهااعتئاوه
لهوظ

قبالسلوةالجملكوقاخوانآصجهبميارب

جاانقتواجسادهاضدتنفوسهملوتتطغ
وتالي

يلعبجدفالوفدالمنصبيالملثهلقز

للطلضارحىارحاعليهرللقطماتدللطحالقناوحةاروالهام1

لثقربصيرهافيالمرتضانيحفرءلليوفللض3االهورللظاماظطوب

لمنءالحجقدلبر6آفهبموحهصيضععاويديهرسورخلن



731لهافواهالمد

1يامدالذنبفخلهالدهرانذركوف

3حاتارلعمجالمفربصلقداقهفان

يربمرضرئنالنااعطةاذا
وحال

اكروبلمقهناظقتفكمينضفريرفدتلهلقلىاال
يهالعهبالفرجالرأىلجةفيهفلتاشتدمااذا

رقاال

الحقابالحفواوفىبحدالخمااالساحبموياالهدىاماميا
3باالذناببصبصنحتىصدياملجألاللمحلكامعبيا

للصوابموفقلحجيببدرتقديماراكرأياان
االصحاباولئلسمنظاينءصحالمحلكمارأيا

اجتنابخونجهولماالصىكلفىصانحبةني

ءغاجاحومتالوكايثوهونىونديملذةيوبمشءمو

اامقابمستأهالذنبآنباذوالفطكحاكرهتاما

هالوتابالمحبعنمحطايامنوحظاردتكاخلقهو

وقال

6با3نجاواعيدهيمثوبأضضباميحالاللحلى
ضهفىتلونهمنفهمالخبابهءارفااقصير

فدهربضتمنالميلواالصاحسعيفوفدسلسقاني

17الحبتاجءالمااليسهاةالقاجلتهامااذاعقارا

صبعزثابالراصبللقاصعالبآلحا31ارقتتجلاعلطثنذرك11
الىقتبلمالمحتهمدلموساالكابصداليثالحربصاحةاوكطحةذنجهأحركن

ظرتمدالماللتىللفقاقغالجبالخركلقاراليخلطيتوب16فظا



االكأبابا21

الحربابالهمرهوأبدلنينإهـاينوبينيفاصلح

آ11صننمنيعوافااتظلبترداالالعقوها

بيضجذلماصذااهوكيثتهىماصالييمح
جهوهقدماالمنةبعوالتحتويسخوبماقد

3بذفدآذهبريومسوىفصهاةفهف

3كللعزنجهارجعقتحليربةةبرةاالصدوال
البااوالغباوطارفالداخهانأطلقتوان

شداعجباالرشفئيكالرياحباتمنفنوبة

قداحبلمنالمحبيمضمنحرهاالطالطربدتضم
عصننواغابتدمآاراقتاليلغاايبمأالرب

الحرببتهاقدكهيميئالرديفمدكنبملهامجلى
5فصصبآمنوقدجيتكحدهاسيهللههاومقل

التيبحجكرالجهقئةالفالظاتلمحمفظلت
الالحببناتنديرالءبمايمزجونصقاخهموطافت

8فجهاقطبعىشاربافاولةفالدايوحثوا

9التصبعقالعننضطواوقدالمدامبايدىنثاوىفراحوا

اتصطخبجمدالهواوتارنرجىارضهمجلىألى

هبيلبعمنواعالهكفورةخرططانهو

ماناالالذب3فرقهافضها3لثرجعلثفبهباافيالمتهز1
يخلطونيمزجون3للغزالشالظاه6موبصودازثاللبهخهثالبماالجوح

تحنغيرمنضربب05دتفيالاايحرتهااطحولةث8حراظللفبيات

وصلبميرقيبهروبطجللحقالالخرآالمداصكرىنثاوى6عبىعلب

تعوتضطخب1ذرا



0039هافاايحخالمد

وابنفساارالخوخيرىإااماميا4صضيخا

11بفمفرقهتاكأوبارافوحابعهـاذاصا
عبال5نائادخاجىةراحىيالهاهـاحةله

الغضبعدكانماوارحمعندالرضىنماواهبب

يضفربقابهايىفيةاخياقدعفاواقروع
تثبت6االماياحهااقدخدقتالحيسعالطرف

ارتناعااخيديآدهفيدكاتازالو

ضهئماحاتظحعنءباأمرهخاالغببكأىكأنا

غصنيالدحرجالونشحظجمحصهاللةونسترت

الكربتنانثغبمالهايخااالمنادنافيويبد

جبكرصملتحجيلهوكانتبلشتالربارةت

ىوجذورفضقمجميحتالىدعةانالى
اكثبعنميراثفاصزتوللدحماالحليمافةورثت

بفيسهماصادحاوالوجبمنتحرهاوفي

االوبالزماناوسرفخحلبلناوتوقىتبئتتفا
وقالس

يااتعاصساوبمستةالحدافقالالحجيجر
1االمحىحجىشوماوحسودمىضا ااأكااا

بيهـظءافهالسوىبضهبيتيظةيهة
االعبوالمثربالحرحنىمنءفغدآاذأالصقتني

فتلبباليى3ثهاعطااناثا3ودلىصصصبلرأساصالمفرق011
للنعيزلالوبللحظاموراآلهاحطوبتخظتوكأ5قىبفزصف

اضرباحو6



افالثالباب31

المحتببمرشفلستمضبماالهنيفنصيت

1االهيبالساخهإهـماساطروويثاكروببها
يخلبوهميصطرعمىلطصرموبحرالعلوأوغبظ

61المصحبالجلهقةكشقمقوالفهفييقلب

اطباالحاهراهعلييرتفخماظلمنواول
فاليمبهبذاكوخصالهإياضأليتو

منربالىشرفهدمابحتالحباءوكفؤالخيرشا

االحموباألعالوالمنحلقاالمخماقلفصإلالخحالبواقضى
3االضبمالفتهالىءعثااليالغاروفيالوفي

االصعبغلىنفموطنالفراشفيضجحآبهوبات

يتربفيالموتحساصقاعدواحزايهوعرولن

مروكعهتخبركعنيبرذاتعالحصرنوصل

ةواالبلجددهعافبخاحمدجدهماوشطاه
3المثربعنيقصىيخاظماتاطقليرغلمجبوال

1901لباداجماتنهتهبالبيئاسداظليا
مجسبضمحيمفوفافيفقدهوعانلئن

احباالةبمعرتةدمآوآقدبمناعيه
1ارباتوفيمتحنمتيمصقولةصموارموببض

3يخقاالالؤيالمصبءاثاالالمقرل3الغباراويبماصديت1

ومادقيقاخذشطيخحاةعأالبيقاالضبمللفحرفلفلقحفعدوق

يخبرفياليهوداثدصحبيةفابشيةقرخير5المدينةيثربوصكرمنو
ظفرالجاورلمالمخئي8يبديتحىبم3اصتحانبغعمةالبنتولدللعل6

داقاوروارثالليكالليرفللص11المقيعظكقفةرماحاثالر1ثروكاخرقاولدطائر



131والهانيالمديحي

المذخبتئهاممجددالباصعهشحاروآحمت
ابالمنشحرعاىوتحلويلبهناحدصوادمنوكم
3منففياللجموصلصلةالبالصيهالعلبهونوح
االقىبعصبءو4اببنيمنلهقيلهوفاك

ءاكافافيةحم

كنتافجفك3رجالذااتايرارزيروالعفابنيا

قاااالحالغيرالموالوقفتافابالجرىاغراك

اودتآصافيناأحمابلقاشاالتبلختحتى
حاهـو

حاونقضتوبتيعقدةوحلتلتهاخنتنيومجكياقلب

صزخهاالجلهالرجمهعنهالسثاهدخايباتكياعين

فرجتهافواالحزأنللكربحلقةشكمءاصزرااياثالث
ااابحرقدأيإباوعرافبناججتهاقدبالفحروخفية

اعقاعايخئدواشصرضهابهرتهاجحمطلفبوجهويد
بدبهرمافذكرخهامدحتحتىقيهاواعلتهافنسيها

ااذجزكللرايخابالهزلجدحاتشبهباامرتلما

هالمافلالنومبهاخاحلمراغمحساوخحقاولشيقظرا
اوجزخهالفظةمنابقافيافرغهةعنىووب

الجلفيدلضيئيقدلطرالمقببم3ذلعضدصتفالرأسمحمعبالمخ1
لبحمةليد6احادثتهاصناجتها5حللتماففضتهااولحكاغراك3

ختعرتهاااوجزخها8كثرتهاجزل7المحروطالبالحافيموسقطتا
ببالكة



االلثااباب31

وزدتهادكفلىقهاةحتىحريصةعليلثتووزارفي
اميرخحااوسرعةتئاءجايانفلكتزفهاالحروسثل

بلقهاالذيبالالههـكدظنحثوادمنيخلرفراصهقتلى

كالجمفأفةغ

3نهجاالقصالئاخهطيراهامسحةصاطةيدكيلشهرشت

3قدلجاهانياال7نضيفاقواسليتيالمناتطاوفدلخه
الملجاحصنصاكفمابعدهاحمدنضىهرعناليالتغا

ااصرجاوأصقهداالفرشطايافاشسمحاهـسراهيؤفربأال

يهعهحمىءاطا4قافي

ااستراهـحساماكاضاوحداكرناافحبالدارعرف

االجماصاالحذلعضانخاذواويأفيالهيلحاظل

افخنهاصلواالحعا لمالحامقلتئعنودصطويى

افالحاساهاليلأثتنحاالظبرقآيضيئأىكض
واففخاحاةهرةفانطاتاهصخثارالبرثنفي

9ساحمايحبماحيثمامالتفوغاءبالمااقنحخملفكل

صباحافيهفيخلتهصتيبااليالجمعفيللم

احاحاةكابىثاعمايحجهلقاحفحلهالرعدوكا
االممافياظوفاالخفافه3اضحاهـكهالطراللهجيرللرالميد1

هالموابهناهـيالمطايااوءلماغرىالللصهـرىالتمخياتا
الراللفرسيريانالجاحابةاابهتمكالذىاللجابمجرالمحانلمرمهيلحا

مهـفارىاىقار7ءنورهصناافاتقبصااضالاخاالقدأ6ءشيبلرث

لبلقيحالمحدودايقاحفحل01ضهخلتة6لالمراكمللسحابالركام
الخحببلد



331يهاقواخالمد

عليهايخاطهداوجاداالالمحلارضامىيدحلم

3امراالقطرعلهايمرحفدفامحتاطاللوستا
3واصطاطدمحواعتاقاللبالوويومحكالخاص

الرتيااليهاتاحفهوبعنهاهاالسياىمنكل
بطاحااوعضرةبوةراراهاعثضشهارال

اقتراصاعليهاترخاكالةعدننجةلوحلناوصط

ةحاةلمروحنىاعيننختفهاالماذرتاذا

7الحازاتطراايتهكاصااحخأثرىكادلمئشب

االساواحيابخلهقتلامامفنتبماط
عيميشاحمايتحسعالبوكهالطءاةهيهاا

نجاطصنهنالمحةوصلعزصاترأشوله

لم9صراصزبأصآوفيهجرأةاذاعارذيالالجثىمجحل

السالعايحدالسلىوهوخماتبالسءاالعدافرج

1ثحاحايهاولقدكانواعلايدحههالمالكرهافرت

ومزاصاضحمزقوهاوقديماافواههمخاط
نجاعاالملوكدورمألواوشعراشكرصاليمركانوا

1االرماصايخضبونورجالعواتمجربايقوانه

الراديما3ختريمرحانخحةاأليرإالاالط3بابلىالمحلا
بعتار5بحديضأىءالمافيللرباالكاثيراغزمطرابالودانمة

للئرى3طاصتخرت6الححىدقاقفيهواومويلبطحاجمالبطاحللت

جلىكافالارضارباطالهيجما8الخمرويعاخلطنجبءاالركرجه

الحرالعهانكه11تحالشحاحكه01ظأهواصراحلثجاعةالبأس6يضعر
يصبفونيخضبونمؤحهارتلاللتى



االلثاالب31

1المرخالصيايدلجماتاصداالرضتالفىيخل

فصاحابالصهبلناعلقاتوغربضرفاعداتص

3النطاحماالتملوبهاشآغلباحمالسدآضالناس

اواهدااهدةدعوةئاغالبفمكرعنساشاغب

باعاهآقبطةحمتناطكاايدتكةاميظيا
وقال

صالحابناذمالخإللىولكنمبهيراذساخال
فاتحصالمجزتصرخزانةالرانهمئصدريلهضققت

وقال

اأصالابالفسادوابدلههاسمبنيهلكشدلقد

نحاحماالمرخونابهوالخماععلهالهدىاعادامام

اىتراطمنهءماشاويأخذههاحالدكلىمجور
نجاحما4إابازردغفرإالىعياورد

اصترأصاحتىاخزموتجبمهجدهيسهرزالوما

3االسالحمااخرينمنونجضبممثرعنويعفوويصفح

الزلمحاألثيلبسقأألناعدائهاماتهلو

5رالحابيدصطوكليثفرنهكالصدصالللث

ةوالوشاعاتاجهوالبسهمالبهاالثاقيفرد

3اةوراعزازفحاحادداشعواالتناالدلفينواح

ظهىطولالصدوهووصفاغبجمعللغلبىصرشيبتدر

سقلوجمعالقالناارؤساتالهاءيمبغيخفب3للحئللظينل
قالددرضاحباتنهواصالبه6كالميلاللقرناالصداللبهللبريخطة

ترامقانقبلاللسهامللقدبقارصليهالزقالهمارجمللراش7يضلجدعرمن



531والهادتالمدي

اياعاالرداثمجخاوبارمثرفخماجاوأطحم
نجاحاصبريبعريوضاقوجههافطاالشوقيرقد

الصااصاشقرناتظراكارأيهيخظرواني
وقال

إهـمحهـالصبححاصهيخعوبهعأوصاضتارباصبوحافدالحخلي
3ءلحثحوياربماشحوليىافااالمطارإئلحكتو

الدالهقافية

ءبرفادفىلجفافايهحلتاظرفادهالفراشصاظهعتليل

تاحيهاعمحىاءبحعراايتلماجحدضهانحماكمنءوسضا
وقاال

جواديقالحتىمالهعننفسهالتقالالمواهبكلس

االزواديحللحمينبالزادكأرءالضصاصعحأتحه
ممزدادرآبةتجهنياجرفيالخاللقكحعذب

وحال

باالصحاسدنياكمنوصدتاالعيادايلشالروراعاد

ىيايادرحقافقداثقيهحملتهربماشعءوقضا

بسوادشمابدابلرومحةهابةاخفوسافاد

االوالدقليلةالكلرامامارىفيماصالهارىاتها
وقال

كا6لبلالعبهغدوتجنافيممريدايناالظحانحاحئيا

لبانلطابهتحكتى3الصاحفيالربانحبرحكه3بتىطبارىا
أئغابالحدطحىط6للنبمااليادى5لتوآادائيكهررثالجخلاثحءللطا

محزقينحزحمسالهواثفوقهاالجالباالظحانيدسوحمالضاه



لثالالجاا31

يمديحمهواكضرفي3ناكحصنتودفيفامت
3ءودالمزنيهفصءمااتورأواإلكاوجديمارالتعىفوضت

محردحطعليهموغداهم4همرناما1بالمكتياكفى
3نهودلرعنهمطوعاوصبفكعةايثهمجترهمجاؤك

مسدودثمءبابئهوطريئةفوسميئهاولطالماظعئت

ضديدوهرالحيتقوالنوصالدهرجمثهماتيماآلن

ثممدودثلهءهاصاتملثمعالهناتقمطيعى
جودفالثانيرولمهةاعطاكهتمايملئهلوظل

المورودمااالحرائمقييابحرحمسةنهكففي
الحودمنهااواضرجاخهاداذعالابرالمبوطأتهمرت

5نورهاهردودفظالمهاعنأحلةفيقرسرىفكأنه

6السديدالوفيقربهمنيضررايهالزماتغتاهاض

7زحديدلرهنوءتجرالقاوفوقهمروباطاحدلمارأوا
8فيهاصودالموتسضاوجرهمصقولةخديةاتضواوقد

عنعكيلضربرطحنجنهموعجلاخفمانداتهم

اءوالمعدبقاؤهاوالرثياخالفةعانغلىيديلثفاشدد
وفال

اىالقدوددااغصاحوقهالهودورمانال

غمعدموضوحمجمحهمومم3الميخهاالحابهالمزن30ءيثمايلهدكا

كأللديديالمالصارصى5اطرانماراالصاجللباندلقرابعوللضعدفي

يدالهندشطعكةجوفخديهضرواانئضعا8ارماحللقنا3االصابة

خهدبهعئلنههصدبم1ا4الداتمئايرالجامانلل1مهالحينهم6
لبزلئدىوهو



اع3والهافىالمدي

اخدودمنردوالصدخوعاقيدمن
دمفطالحاتبدورمئووجوه

بصدالوجددمتبالميحاءجاورسول

الصدودطولمنحلوصالفيويخم
كامجديومفيزارنيصارأضكلينيكظي

كاجديدلبىمندااللوفاختيتجاهب
ععوداوبشفجمديعمافاتله

وجيدنوخدميئاالحابيتفاتل

الحسودشرغمتئفيههنلراحقدسقاني
شديدعقدجؤوهوانيوتائقا

الورودعدطيبالغرتجغرنقرع

6بجمودرمزتظبردماعاجلثل

جارييحطريخاكومضى

ارفودارواحترجعانتجلصحرآ
السيدبالجددمماامرحبآيالملثا

الحقودحياتتتلياقاالبتييامذل
جديدباتخالدإالشعثودم

سيداالزرعئركاعدااصبيمفلقد

ثمودنيعادمثلفدصارواحديثاثم

عوترتفاخعا3دلؤالهالظي3زوالعيناالذنبينمادلعدخ1

ايللحلبالمزل6راظالراحءلدضغهالجدعروطائروهيلففاخ
افنانموناوقؤ7ما



افاثاالت31

بوداظاللهكىبرحديدءجا

احديداصدفوقهاجموناعتجانفيه

3مديديىنخفىندالحربوردوا
3اوريدقطعالىداطسرهوحسام
مزيدهفامامخيرياافخحامالهنا

المزيدمقاححمداافاتفاحمدالتة
ءالرافافينبخحم

ذث

الحعرواسعيخابايآوالزلتالدحمرءحايرالمؤنيناهـت
مفصردركسورلوالفالةوهزلزياخيرداراحالت

افهالمدهرخماساالجنوالمانجاهمشههالنابنىفيمالهفاص

واالمىثيوالواققديمبالحزوبرأيهاالمامعازالوما

والمجربقولوالفلبسالتيريدهثاتيالحنفافيفخم
والشحرممنصيتمدائحقصرهمحاسنهنعليهمعيثني
باليضوالصفراالنفاقوجوحلدمةوحمصيبرأيالىيثير

راوالحرقباالثمارفأورقتبمصونهاتالقتولتجارنجان
وكرالىوكرلهنمنتقلاتعآاغصاكاالطيرفيترى

بالهجرداركغيرلددروحقعرفتهادارصواهاصلمجرت

ةصاالزربعنيدناصرفاتهعلتفدقحرنجيانو

الحامكه3الارخالحطي3حةالجارالخيبروهوشعقابجمعالحقيان1

للشةوللصفرباليضيريدكهءبمارداتحتخقالهفيعرقيداررالطعلللف

هاوسصرفةجمعالرفات6لصاحتاذاالحامةتفتمنههاتفهولثدب
مووفهيتةكلهبمضعنبعضهفحالمنالحاثطقيعرلمنبتي



ا3والهافيالمديحي

والزهرالرياحيندرالدنترضعنجرتسلاكاءوانهارما
قدرعلىءيثاهنهامافيوعخذوسطهدكهافييدازكلوحثى

مروالىئفاعجموثوبيىونتهالثريالمىءرأتاذأما

بالثكرفيهناالساوكأباةلمهعاهـآءتنحمآلهعطايا
االجوعوبالقيمأرفقهباودأوبثلىلهاكفلمبمدلفتح
6الثرنخقوساوخاولالدسصاحازمتبهناجمبأحهوال

رإوابالجىءاألعداوتفترسوئتىزجياشهحتىومازلت
والزجرليالغادضثابثخوتسابثدكابومايئ

السفرهـاوقتيالمنخىعقهراياتكاشالهالىمجر

لىاعنالترابأخفضاكاطيرمآهمطاررأوهاذاها
الفراهآمنصاكرباذايبراحدااستإامجسباخمهصريمة

الالذعىمنالرتجالابطاليطيوزئيرهالالداحتاينعزع
ءالحراغاألئاصافيعريصانيخاتكفيهبينقرناذاضمة

يسريبغدوعليهاومنمنفهيهاتهاءوماالحاثرينارضفحريم
11الضاليالجاناكأاتياذاعزةباسحدبأجمرأنه

وبالنصرفمبالعؤلهءدعاكهميثمهروقاناسف

3اخظاوقمالمحوالضللتثبطلثجاعةلبئىكه3صرداكئيالجهكأا
مأوكلهـاالصاخابااالصدالليث9ءارماحالرفانبىليضتخافتتهه
ممهآالمافروتلدخرالمجروحةؤالعاالصداوالدلاالضب5

للزت8اظوفالذعىاالصدصوترللزئ7دالخيزعزايجورجرى

يدويلى6الئيابتحتيلباشحارولةكجمعللغالئلظتهخلتهافل
قفزنزاالثجاعةأسلإلكأ01يسيريالبسرىالضدكفي



االكاالبإلا

وقال

ايسعاويرىالظنيمشالتكانهاالهورباغابعليم
كاجموهراتنظماونورامغيمهاترطاصاخلتاخذاافا

وقال

3الدارقرياكناونازحالمةصالةكلعالالنصماموصلايا
صواهابامطارارضفيجادولنبسبلهالالدالشيثكايلحق

ولظفارناببينلحييقسمبمعرضىعيوايصوباصقبل

بابصاريرونيلماناسمنصمبذكرهجثكتيرافيويامن
حالصدامراروكروترحىفقعةصرففيقةنعمةوكم
صزارالتوستخشىهاوماصنجاغبهـوصالنفوسهاكلوها
اقفارداهلهاالهاوردباصعهايزارةممراللةلقد

خوارثنصاباثاتاغيرفالفتقرارهايصزساناالوكانت

وقاال

هرهيرحمفلشوقساعيهصبركلنهفباالفراقهطال

يرهصهاكجهوىوفؤادهيخهصلوةهاخانتثواقة

فيافهاماعنوهبفدعاشمنبجهاكنعتيلهعنرا

6رهصبيئيشهاولعىاذبنتمفىالمجرمويقوالل
ذكرهيدرسوعدصاصباباخلفتباالهاقدطاالعهدي

صبرطويلاهدوتمدنيدونهالحو6لقتحاربنيظلت

امرهيدرجمصالتدريمنبخيرهءهايثاييقولقة
قارخ3ءآالورارهرظتطتاررقلثعرطاسكةمتجهاحهيجاالهواعقا1

للنواقلمالمحين6عاببانهضيفخروالمرجحااليلمابلكدحبي
افىملدب



احالهانيخاللد

مجرالجداولاككققسرلوفلحزهالملوكتاضعتملى

قدتوقدنجرهللصبحعنالظرالحجابنمارغ
3وبقرهطرفهناريقلبوكانهالسرىديلفيقمراه

وتسزلحظهاتسرقهقظلهابةالحبونبدامالثواظ

ااثربصفخيهيلوحنحعليابهنبعتزوكائما
حمرهصرشالنرارسيوالموتغضحتاجهاومجيناراطرب

مجرالقاةيخماونجمايبمفهعناةافييصنىوترا

وقاهـ

وناهرمولىصعهدبرصدرهبالهمضاقلماتذكر
لصابرمقاماالبلىيرفيولملمايهءالصفاخالنوخاله

6بادرعإلونضلبالفحاحلهموضعلححماكيخهاهرةاناك
بالمحاخر6مالهلهوتلتههشرضمالهمجتالالقبئولست

ربقايخاففيقىولتالجودوحدهءقامجبرالالنثه

البهائراحدىمجهقيهاليفانبالصاثالنتجهالالقوديخله
وظلى

ابراورمجتصالمةلقيتنخجهطفالمؤمنينامير

3ومبرأالجلداحماغفلفمدهرريبهنفرصةوكات
راوفلقايهاواحزاناخوفاايخمرعتومحي

وقراقلينجاحهفضمقبييطيرلالسقاقف
يربدبابحل3جرالليللرىث3يرللحاالفهارالجداولءقهراقرا1

يقإهالفخعةارايهللحقلبيلىمجنقوروتوسيهللباترلليف
8بباللممحللمادتهللدهريبر7اصحبادر6ارمحالفناةيميال

الخوفاالضفاق



االلثاالباء

وقال

االمرلثهوعالصبرةالتاجوكدرالحمريفص

البهرأنجاكاالؤلكحانافهلمنهلالوهحتي

ااحمررتتهمجاجةءيىقجلمفارواكولر
الذسرحزهالرقيبخافوفداتاكحتىمتدفت

6الضراضلروأغبماآحئيدمخيناميرالموتاس
الدهرقأخرخقدصاءابمكضتحادثهفرب

ظفرادمهالهمنيبيضئااة3افيائسهليث

بصربلدةحإابدبهافشتالجوشجممص
قبرلهتهوقاااليدهتحصنماردعن

وأالصروالقلقدامهههمرباطفيمشأسد

اندووعدهكالمترخاوعزتهعدلوعقابه
هـوقا

يحفاصعالقطرلمصيثهعفاكبركاىالدهرمطلهالذيماوجايهااال
ايصبرالحبررميجءبمثرافالالباتتحدايخلمانخيلى
الراواصبالهثهـعلحهاقيمحارهاسصمآبالهرماللةصتى

واالزرثالمقانوتإيمصبينكواعبيحاثاجلتهاعليا
اهصرالنعهماحسدكأورمانغقانقاحاهضماالكئفابدت

3عحارته4بغاالىلباجةللزالللظبىلبوحةاقلةجمعلالة1
المترني5للجعلناكماةاالالليثرالرللغطة3اظوفافوا

للمابربهيريدللفاعلاصمبمصتيعراماللحبر7محاكعفاكالجزلثالرج6ليقا

ىالجعارلماكواؤدبغدنيعلةاخرم8رصااذااالمرصبرارجلمةيرمجهولاوازكاي

01اعاأصهاومحاصناكارالمرأبهتغحيمافمقنعقبمدلبزاللمقاخللدسالمرتفطت
لجنبلهمرااللناضجياخلاوملمشعنللنقاللليفالهضيمااينلفرتالىاكثهعنا



31ولثهالتخالمد

والجدءالحثزالرغوالحاسدحمعراحمحامااالحلىانتةاخما
القهروابمهفاسضياشاخراجهاوفاكياالىشت

3هـلطارهاءااءلقاحبالحيوفوبالفحوتلواله
رقاث

يقطرءالديشمطرمىومماتفكلطرلاتجلالمةاضاف
3رخكرفلىخوحابموهلهناقدتبهرتالغرافيوقال

هـثالمزررالقيصغيرلحراحهتدحفلمجسيسقامافىخاودت
هائربالنهضبمباكأباصاببالثرعبققدكاسباال

وغورحالهاوياتصبهرمءوراكآنهاحىءالجوزاصمغتوكد
7ومزهرشربابينلقيئقدتماقيرقاحمةكلوجص

ى8فاعقررفئبحواحزانبماتحقرنهاالاطلساقاوقلت

غيرلمعنقودهافيكامماحآخباعاقهانجتوالت
المفجرالفراتا0منوبالثربوبالثرمحببالضحونفرييكلهد

الحبرلرالرداصمدثجمهالىصدعهبابخوآموصىولل
اثرلرسطصارأحكادةااشؤاحهاااايمشحايا

روتفواجنهدتراهنظيرلهميمالديافهللنيتصة
وحاهـ

الهر51يحدواالمرمنبدسصليهالضلهفيكوىاياحاو

اللقاحالرهاحللقاصالتدرت3القوطالحثرفففىاقطعالجدح1
زبنةاكعنمجهنالمستفنياتللراني3اثديدةوالحرحهلحىلبةمخملالرياح

لالهبروجمنءابرزامالتصت6آالضضديداقر5يضوارالمرللحوادة

8بنهألصاربمضرئياللطربطحبفربالسحاسشةمدأصغااموجنااشغورش
مارداادثتاللحدعنقوكأموصهمجازبمالللجرعويخلحترااراعالخعر
هرغاعاديا1شالجقبالحبرلثيابفوقاايبى



االجاالك1

المسراتمايسراذابدشوالبغافللىاطهالتالتةضه

الرليىقافية

لهزاهزضالقمالىفيوادبهتنياالمروطأةفيبتاباحسن
ارزمبالدهرهلصرففناديتحصينةلىكرعااتجوا

الثيئفافية

3نشافيماحينحيفاليومرشالعندالحنهعنرللوى

مثىسحاالنضعنواهتزيداحينالدرالظالمشغه

عطثاشربهيلككأصاخمربمقيهمفيسعئه

شاونجاتهنيحاملوعاثحتهلجحظالريبجمل

كهرهاووشبءالفسىفهاالحثابفادرجت

ءوانتحثافاتالححواتهاذخنلتاالسالميافاصر

هنكثساوصعتليشهناسروقلاصحاثلما

فطعثاثرمافلجارحةيدامخالبهتجىالكل

احالنمثيمهكأنهعضبذكريكفهانييسط

العينفافبة

سلاليئطخخرهـفيوصايهينالواجعالحامقالألسعها
االعاجاوتشيراتسوىوهومحللالقولمنحناسالم

البراجمخدقيمنبماتجتااليخعةابخهالعيونتابى
13للزالةولدارشا3لثدائدالهزامزضيلناالهورالمحضالت1

ياالثلقعرتهتركتضذلتطانموشادخكرجتا

النمققاطعسيفعضبذكرءلفعظيمالجقالحميى6فارللحيطشوللطاالن
لئجرااليكاعالىخرىللراتلببهة71لرندخطوطوهيسطبيهليور
لمحمف



5واليانيالمديحمه

صاريمللحبءالمرجهللفهفيانهرالدغافوايخالمخلرب
العوقاشىدبلهابهوكئروخعةسباالصباهبنكا
اءبئ11خبلهاطلشنبورمنكاشاايهاتوفد
31نفحهاواالجارعبمسكتهادتكانهاافاحراهاعنوشق

راجعانتهلاالتحتىلرةهيئامهالذياتلبااحهااالء
جأحلياقهـاصحافاطوفيغفاتاخبارناتخشاالساذ

ياغالمفارقمواناواذ4إيفضحبدراثلواذ

ءاالصواعلحبارهباتصحاصالمطاباعظوغاصحت
3نياججقأرراذكاتالخطالحيخائمالدوراحت
لمضاجعالصباحبمحىخاتيرةمطليهظلتاذالية
االخمملخيفةمنقأصه7وفهبطبالمراالفقغدايده

االقلجنازعصائقباخرىوانتآبجلدةاالهاثهالئنلحعريمه

11خومحطقدروالحةاكأنعراكالمايديكعدرمت
الاناصالذيماوبمنالكبعالصدىطالاصحالتكاوافي

راجبماالمانيارفهاغلىنهثىثاوالىإيصبافي
3هالحيفققاخورهـانصوىانالهءبتيالدنياحثاناوما

ايعىزهرلهيخاتاالصاح3قيلاطراالطلى2ءالتىفىثالنووةا
أهخوقةافىاحمضرةتخوىالىالرطاوهواجرحصعالجاااصرعطهوو

كلكاصهالت6ينالحرامغااظالحالمياخلالرأسطووفوثبملمفارث

الؤفاريضطوةجمبمالخطاهالدةالباكهاكايىوابالدميركبمالمطي
تجلخت8فىتطولمحةارااآلبارخاراالتخفخانالحطمرسذفرمحجمح

نازعىنحوفحراةالعيزللعلرلثاثمخالمربىيخملماىاعدتث
قافع31ءللعطثىهـالصدا3بئيقرلمةتدةحضبترمتكهاهتاف
الدنيابعدوعلهالليتاولماقخبر



الثااالب41

حاالكخةفعبمجفلمداسيىكأاخارتاراو
حءوسانهالصحبمينءورارشاالقديمةاهلتواني

المطاحعلتهجآآاوماتذكرالحيفةانامناو
طاخفافصىثيمنقالوماالنخهاتظارعنهواقعدفي

1الحغهصاطحالدنيامنعلىونرهـلهءالجإرغلىيقصتيهدىصراط

3إفهوقاطعذيخاخةمنءوماشااشخريجةالانقاموميف

واغانتبمافهااعافهلتميئيطواتاليدميفوان
وقال

فاكصدعاالحببههفليرميتصنحاىبااتزراليبالييافا

طلماالدرالذكيخئموفبشككتنقافرقههشايقضيجمالذلوال

صئاقدرجاروإكالتىمسافرفيوآالحابمدابتيتومنقدتت

لدعطلهؤتيفييبدعفانبومبطدقهاجاهتمالهدىمات
جمحاقدنوالدطئهكااصاسراقدرجحتكسبهغااليامأالش

ثدجهارضاتمن5جالتيارروامآزرهشحدتدياخاصمالش
جمحافىالطائيمدركابنعنيدآالملوكاغليافرقبالمجف

تنحادلذجمالاحسهللداةوالمحهههجاشعدواتجماآش
3نزعاؤفوصهفيفارسكاهسالكةتخنيجدآلهحسست
8لمنمجانجعلرأمحناللىفانبهاليرادهنلوعتهاال

الكألرملشللقطحةللنقا3لالحقلىاالخةكه3الظالجورا

7اقطعماحاآلزاوههمثزرحعالمآزرصافيخاضبهءللحباد
عافشهروكهله8بالهمارترجذبللعرسفيللراىنزعاضيتدسض



79لهافىيواخالمد

وقال

اصدوحماوشسبحاللدأظاالألميرصلعت

صيحهاحسفتخطلمخالشةمينلتتدى

طيكهاينلمرزارةنجتوحموت

بفروعهاتفتحانةففرقتاالصولات

وقاال

الصجغمنبالجلعهااصعوفاممبانجةألىحمندلطفل

3الغعغرسيكأتحيجاكجرانقضىاالهرالذيوكان
ئمألبءالفاقافه

63حعرفطاكروهحهءبيواحرفاوزتعافيارب

ءحتيااربىنيآبوفادحريوبينيبنيلمجا
ثالقافافبةم

الحقائقاذاكبحدوعقلضيرىشاكريقوليافهحزتاصصنى
صادتباقييدرىهيخالبضمكرهاالاجزيهفىوجل

الهو

5بعاصقالفراقماقثكتالوامقالهبالىالجيبقرب

16مفارفكلودناماالوطاناعنافهاوىاكنوتزقدفالال

7المارقلموالهكالهللىواصلىخااغلىنينالمراميراقدم

8شدعادقهعاثحابىاتحضعبفنض4إغابالمنا

6ولسارقالنجمحتمايدرمتبالهدكافاعرفواصتى

3للسهامتجذالقىخجراكحكا2لحهواألصهاىخللصضب6ا
3تربمدناالبعديالبوي6المجاثرنلمةؤهالهالكالجفاشعرحأدتللعرف
خادحءالعخاتل9االصدىفئبااللك8اظارجالمارق



اثالثاابابااط

ااعهاهعءبمازةآقدالسوفءشا لىهـوصوشروكىهوريوا

ة3يقةشفزواللالاصاأاالواسعأفةإءحلياوابقا
3باعقخفثةهمادتعءفاحفررلواغهوثنى

ءاالحقالبهاسرعرحتمانصانهالطريهتخطصيراغلى
5الغاصقاظلمامنالصحاحاينسبمالجديدعايومالخسبرا

وقال

6قهانيخاقربتقدافرقهوكنتاقالةهذا

واطثهقنييوالدتحنرهنالحيماتمعومممى
واسرتهجمنيبصاببوصدهحاعإبئيمجريما
7روشثهغقاخديهوجمرىخلمتهاطصءحمحارشا

تثواناالدحهقدطالالالماحماهالو سهـحهصا

ويرتهيصصمعدجؤنازلهبدرتترل

جقهاياهالىتكاددفةدارالملوكبهفرحمت

أ8وئقدقهايمتبرزلهاءنتفدحوفاك

9موثقهالهحبلويمرلهالممليتزجىياخيرمن
1االمقهوتتجسهيديكضآءالمئهعضاناضحى

ثتهزاتمهمحالشماالدنياوطكنهالئفاح

جعللحوانتىا5صفينيينماللظهروهعافئكاهلجمعالكهاهلنظرالمثام
وهوعانجمعالعةارىتنى3الحيرلماكزقليال3خشضابمنجادللبفوضحوهوعاتغ

لملضكتالريظمنقيلءالفخةللنفةالحراومماابةأدالهتمحكيراللحام

للجينتافرثاىأليصالماالحذتنابمناخاترتبها6الظاملمالفاصىهللنمص
تئجي4افقهيبأباكهالجزلحا8االزاوااللرضأ3ةجعناقااليالفراق
ماصيرثالتلن1رابطهموتقهمحكماتاليقليمرالدوابشبركبهاالمطىتساق
الدابةبهتمك



التهاقخالمدثعوا

يوفقهربائه7غاكأابالصهليمتفرد
1صفرفهالملكتاجواقلعضطرباقرالريركا

الوقا

قىلملىالجارابهوقدينالموزيريتيروكونهنحال

2الوثاقشديدسرهحائرجيهايفارقانهاصقمطول

3أالفراقحوامربالداطفصاجماعاالدنوفىاملتحين
الوقا

مصففالردهزنءلماموخماالجاتماوجدصادفي

5اتتيكةبثهاالكوجدىيمذقالمخالعىيخثصرخ

ظطقناقالوعيريخآمشلقعلميافاتحآل
6والفرقالبادفئانأيفقلمبرجمداقالان

ليىلموانبالذكرنلتتي
الالمةفازبئص

تجيلعيههوالهوكفالضميرحليلصافيفئبما

وهوينناالجفاعصىمعوالهرىيقلحهبهداصىولي
3حملالحاصقينبيئكصاظبفادتيتحزننيالعاذليفا

خليلبناكيدرىوالضعاعاتجهااموتاناالليفطه

8كجلبالصباحطرفولليلالرىكأتفخالحيىايئماضطينا
9وعوالالرماحآتحتكصئهنفودليننجهيجوفتيان

لمالمز3وخوجلهةبهثدماارثاق3الرأسياوصلالمرقرءالماقل
معنقمايهالحابالمزنبوطمررثعطانحادغراملموجدللترب

لليىبهنايناثاتط8االعطاهاالينةثالغا7للياصثالهرجةيخلعليمذقهمعفه

حواتوهووعلبمعالرعرلءجاكالجالحربلمالجج6الللجرالرىللنوق
قميروذنبتصهفرونمجزلهلبوق



االلثاالب51

1يلكفكاتانصتهاذامامرهفاغمادصمنوجردت

3وهوثقيلاقهنافيهتنضىالفرندكأنمايههفوقدى

3لصالبيكالووجمفمناباالضافحتيهففاخله

اثفجعيلوجههاءرافاضؤ4خااماءداءاالالىصر
الءسبكلالحطاياعسربممهذبالملركسيلريبم

لبهاطرقتسرياتحالسودانجبتمنامبهتءإو
وقال

يالتبدفيبدلانقدخماللةاماموقادمضال
5عموالبرأسهاتيتحتىاوزاردائبآمجعلكأألها

يهوالعنئهءاالعداوتردداويتهالذىفرالظفلهسثه

وقال

قيلومنفالمنماكنوصحالفيلهراكبلماتدىافول

وتطلتضيجبإنمقسماسصقرالىمحموالالقبفييزف

وتهيللىمناالسكرهفايلبعهباطةنياصهواتي
فيعلىدوخماشحشاكاشهملكالقدارفيحكةالىانظر

وقال

61شالشلىغيرتوصلكوالصيىالفوانيودتياصغ
3يالطوورأيشأوالحاشقينالالهنحوالهوىاعناقهوثنيت

اخحنعبهردتالمرققللبالمرهفالسيفقرابوهوورءجمعالماالكماد

محولللوفدليضاحارالقاآ3الحدادللقيئوحوهرللبكلفرندوضي3

نمجاتالمحنيلمالوت6جههواوزلرمهالزممائالم5للقللمالجانءعطثي
دواالالنايةالئأوبتتنيلى3دلزامقالدصبىيالزش



151وايهاقالمدي

اىمغلوالانثنىعينلثالنهاظفاتجمتفاجبواعظتافهى

طويافىتدبنالاطهماوالصبمإالوأشالان

الحريافىتحجالصةرصنيماوالجاةبابمححولف

3بديالبناكاجبالنهىصجحبابمبفرقيث11ليلهنبدلت

3وغلينييقاثاصبىعتيضااذأصداتليفكن
كهءلغاعليهاسدوالحةدهنجفرنهتحفالئيلورب

عيالجاةتهمجمؤاالفقابدرهواصمىكوابمتهاة

رهاصيلاحالحماتوحتىمثصولةةنجاصؤنيدبت
6محلىالاكأسذهآحهيهافاماصفقتتحسبهاءصؤا

سالاللقاشالىاسطغلوومرحتاباالهاموسهالاهال
7مكحوالبمرودرفدطرفلهحفطاواليميالتملى
ى8اذتلاهـاصياتعليهجرتمماميباذيالهومثمم

الميمفافية

كروآءاووجالحاوساشارنحيبميذةوطرآكهنضى

كه9أسهسانجديممنءينيقرنتارهااتلماياعحطبحو
كريمماح11باجماجلسرىرةكمتالذياملسفقلت

اقدومالسالمحاعسالالصبىالمهواللذاتبهكغسحا

ااشظيمالحدلدعدوكبرغمهصالالموئمأميرهتك
ولدلمار3ارأسوخطأللمترث3مدمظوالرجعانتىشوليابهىللها
لىسولةماشدةةابميراطاثالفمرةثاالضال11الحرارةالطيلهللؤالة

7اظبتصفق6دلغروباثالحصركأأالعيل5حبردمخالثماليرجانبهانهر

ياحارلاليات8النوهإارناداكحلهصلهالمرودالميئللطرفهـكبيخطا
اكروبيف3امل11للراألللصبى1اظمرلماللرحلثراجغمله



الباجاالثه51

اءبحإلخبراواشأترتطوتيةءاوتةيهاوثبت
3بضجرمنتجتليلكظلمهعكلأصةاالوهاراعه

ا3عقيمياحإهـاتضرفةفياطاراليصليماتكأن
هموبماالبمضفقلمغتهوعرماحنتالةحمويخاك

الونقافة

السلطاثةورالتدرضالهخهذالرحمنالملكهاالباصمم

ء4ءعانهواطدمناحمد4االعاللتةالحد

هإواالواظهرالحجةنافيكنخلقالمابدع

المرجوهالعاعةفااحمدالنبىاطاتموجحال

فاكثرارنجابكلراالمطالمهذبأصأدتا

أشملشثاتجاالصاسصإصباسالبنيوافيثم

بثأتيهدحاصدسيهفيبرغم

مإصجوهرامهبامنإلمامصيركابهذا
بالحقعالمقولللملئهخيرالخلقالحباسابالكلني
هثاعاأصرىانهبآفيتوضاعالماالمئهبابفام

ذبابهبهتصااناففيالهستامذلال

6هذاجلهروعاوخائفهتشللخهيوماكل
3وادنقلزدكاالدصللحتدكمايغنىخالا
جمثىعإلكلخصوارقجمثىايركاخرأسوم

4تثوتت3اللرهاحروهاالصةخوتراعه3انودشلماضأترت
الهالكالردىاقربأللمادفيمخولمروح6للبرهاشجةثاطهافعاآلاله



3هانيواالمديحفي

اوحرجةمقرصوالةغحبشضبميرموص

اوكاتتالكاماجلشهارآحتجااحفدفتىولم
ضطاطاا3هـحونهوجمحلواالسباغارأافيضفه

فلابصيانةصوهاتخلصنضرجتوآتاة
يقرفهافثأاوصدقواايخروقضحوهاعخدش

جتهطوتصنواحمهفئلخمفجيهإفياوحصل
احمراآاوالدورصبحبالاحعكراتيوموكل

وحقالهمديطنهيررإقااكاليرمويعبب

ولخاتالرعبوعودوهاالحالفةافقرواحتىكداك

راخصهااطينااقفاراشىلهماطاللفظئه

1بالغلهمدارمنثممعطاخواالجوصقبالل
مرالمورهااميويتقاوتحعرتزارزنآكانت

حجاصهاكالسانويمثرابواحهاعالافيوتصحهله

اصظلىامدراجضاواتجاكريمآهاكوبم
والتهديداصقاباغافةبحيدهفوواقفآيظر

واالوتارواتأالصهاضتالغارارتفعهااذاا
اما6األعظاصموارتكبتبالمدامالسقاةعارت

تقلهخوباالنانوالدهرنمايغحلذاكائقضىثم

ايقضاهايحلماءالمحطعليهبيمتف
يردوضقورتلضربحلدوهرطجمعالصأاللتركيضى1
لالخعةتاراالاالطالليتهصااوضيايكرفها3زخولإصاضطيهلكوق

دخلللارالج6يهخاحفربالقعخالتحمااوللقطاخوالجوصدق5

رحعهايح8بدبافءاآلتااصلرالمصام



داثابابا5

ثركايماغبمفءطوااشهثوبهزفهوكلشض

الشطفهطاخااللهاصيءافانيمصرفرعونقهم

طقااالاالحرارفيوباخالفساففلدوالعلوي

البيطاراصخاومنهممفلىاواالحودالرلني

1وزيرثلثوعدتبالماخورالثهخالهاعلم
ويسلىيطلحتىاصرهالاالكلمنواعثق

تحاللأصهاصوابهسعيئبنعبمومنهم
نطعهاليهيوتوالسجمعهصاإلماملجحونا

35فيوشابنفسادءقالرعيهدرنعووبم
3طالىمنهـويخفبونمالهمصراطوياضوت

المباصبابياأغيضصتىسالىدجماذلكينلولم
وردللدلءافاءالداصمالحارفد3الحزاذااشمااالص

اجمهالرفاالذلمجهءالداأواالتفرقاالذيالىأي

صواحااليراالحصلماهضدابنضهعجععزمه
داركتتجدبدملكاذجدثفارسكازكثميرلناكن

ةالجاعهملئوصارفيهمعهبالطااتقؤبههمحتي
المالئفبلماطكلحائتهباينلةلم

اصماسهذإالرجوزةفيدةللوواالثسقهالةاهلحءالماضرصا
ايامالعباصثاكمرقلمتصففيصةاليةاالرفةيانيتالكاقواة

عاظالنولنهمصدقحتىجملةيوماالاظالنةكلهصلمهلعتزالكف
ومنبرضينرالوفهاليلةوعرقراصيحاككا

محالتهلسزحلمونونيصلىاطيطببماعفكرافىصفورتاف
لفراتقؤ6بتوورفيةجاللرفأاللحاصهالطةيصبنرشنبي



551لىطخللدا

والمرلقالفجاربوصااالصواقثيالحراشوالباخ

الواالاألرواخوناصهواالطفالافصيوخالو
ثآثدبلصعةكلورآساثعوروالمساجدومالك

3وبأيهالهعنهوزالههرأااعالرأس

6الزونتطيتهفرعونصرمنضاللشيني

وساترمقالةمحلهرمنراضأكلفركلهامام

تزددلمعصةتلياألاالديالماببيامحابيلت
وحدعليهاقةفلصةعنيصوامجفراالس

اناوالباطله11يءروالوداناجنايخخازالء

داوالبنالعيادواصالالسوادااشتعسوفوفال

ذاوالخابجمذيرملبضداذاعاجالويدخلون

لهفصييهوكالثهاثلحيرحهاءتوتعاجه

عالمامحياافلمالغيربااعلمافيوقاال
مدقهلجهالدرسويتركنفقديدمنهوبعضم

حلهفيهقدحلوواصمطآواالبلاالموافخرب

بليعادتؤتالعموداهرماتمنالبحرةوترك

بأسمنفاعمنيمامجدةالضاسدطفالللذبوحواطحم
العفوونيوواحدطخلبالحعوديثدخشاحد

6صمبىولوبضهيههمرجلطمربومسمطبهم
رومعايااكراضمااألحاميقيخاوجله

لبرفون3ضذتهبأحةلرالتناة3تاظارجوهوفارقجمعالمرلد
ئدعكهداللرلقصويوواديدهـمنهابىندسييرالخالفحمق
ثصسرللىطملقسمعل6الحهايثوبهانودحديدتؤاشثغبعقنةلد



االلىاابابه51

الحيطاقمنيلىوبحضحمياليرانيحرقوبضهم

التغتيئنوضمهمالموتلجتيدعموبضهم

االجلهولنهاسالىبثدالجديلرااوسم

ذافهحينيخههنومجهاطافهفاهوسورامه

6نعلذىبمخصفوشقلاكأمفلعوفدستى
زندقطحهنيدفدكفتدبعدلالتراكوترك

يرافتلهنيوكلنجحفرهنعحوراابنوقل

نعرباللهاالسولرجفصبرهاصابرايبعدهن

هناخيراداحوفالفصيراقهقدضوالثحيئ

احمرايخماطروجعوتتدكنغالتالسيداالعورااعني

توقتالهكفاخقاابادهموذاذالوهذاكسوكم
مداها4توبلضتااللهاصخطاذاماحتي

رتاللدصاصفرقهاهىهاءالطاالىلالرضوشكت

بيرمجادثوايقنتالصدورالعلولمجيخوضاقت

فجاجعحاالصالبدلبادشرغاايبريمالوارقفعت
تقدماافرانهرأىاذاضيظهزبرااقهبهاغري

اجاباثدعافانصاباحتىالحروبقدجرب

يخضبالحديدرآشجاعالكنبيداوالللرأيالعاجز

الواهابديوثاياعاهاوعاماثاياصلفلى

وفحلهوقولهوهالهوئعلبرايهمجاهدأ

شنرزاالصكقلما3نمنمملبخمطرطبهرامه2للثجاعةبالبأسا

لاالماالنرفهاالصداحمابرمنالهز0الوتالحفاهلكهمليادهم18
بصغبضب16



351ولثاقلمدي

شديدالباصعحباكاصواجمنلسسبثعدحتى

امجاوالمولففاتازالنابالمطاعامسائفا

لهوةوبةوضوحملهشدةهنلهفم

3بقعدالقحدوافانهاوهـفدالرفلوافانهان

لباوالبالشوفويخدالحاياويالمطيعمجبو
والذنوباالزالتويحفرالميباالماهنقبلو

هبجدهباطالواليشوبلحهدهماناتراوال

ى6كتحوكدحبعدطولمنبالعغلهاقةضىحبئ
07اوماباالميمنوثكرواالعابالهاسااونعب

شاالهرغصهفجرعوامنللثامينبدصماهنثم

رهواركأوموشدصبراللقاكدوعرفوا

و7خرآواخراحوأخرآعشالصرعواتيرزاصعل

الحبائافعلهمنلمارأىانجببعارباغلىجماور
مالاطاباعدوالجلمجثطاطالفالىاالمهنءجا

صوجخماةاالفطارالعمفاربعدالزنجوحارب
رارابطالفدهاوكانفراراقدامههنوفر

رالمرأططلباهلالكفورعرعاوهانم
مواناالالربلوالععميانافدراطالفاذ

مجبر3دثومقادالى3دبلمرفخهنابالبايالفقارمائفا

الشاللقطاتااثايخجد8ماحلىالمادليحبغيخضبلجكييدصبع

ليل8فظارقيجاولألمحت07واللىدكدحبنطيوب
جلدوهوصطجمعاطلدعدوصعةمجركمجث6الملكدونهلوارئىالمثا

شزرالضوب



االلثاباجااهل

ليفلىإدصالهدالحمريلجلابوهيصؤيمى

هاوجوههاصوالحنالياخناوتههغوتهفيزالما

ى3والمسلماوبزجرالصديئيممااذاالفظايجهور
3بالوصاكاباواجورالنهاساقمظدمافاخاخدقابرأ

وحرشهلهايداوفاالثيانحيحتههذايأخنعن
ىتهرااممذامحالشموصراابوههاتمنوويى

افيبانثهخايدشمنوزاف4سبءاال3دارفىصطاله

دءقيتحالهمعوايعرقيومنجيرافيفقال

6درهخهفيصضوانحلصوحفعهممهصفوافوا

إبهحميااليهمرخماتجابوحااطمتاخبطافيولم
حمالإحسنإالمحةمنكأنومالجوهرذياوتاجر

االثماقاحةغأاخوتثالدطعندكلهقل
جايلهالوفاكتححغيرةلهماعديالواطةفقال

خسارهذاالمالفياكنمالتجارهفيرتجاوانما

7اللبنتعالهواوقدصالسبنلجخانفدخنوه

صقريخاجمضاالماليوقالوضجرالجاةهلافاحعه

8االفقاالمثوويمثيعحليفاطلقاطلبوامااعطام
ففاراموحثةفاصبحىداراافصوبشبنىتم

الثرىالىهدحماوباخوافيىوهوساهاهالختي

3ءالمووفوطالبللعايخمالضبيآجهيرأىمجحلهاىمجهرراكبرمداليها

شعرلئاربشاصلماللبالى5يخاوصاكهءالمالكترةارضاأظماجهر

بمعثبوحةللضربللعضعامحللضرببمعاكمازجاااص6أللجةفي
فيفياالعألبلفتى8الدتيئعيهيقليدلتحطاصلقعليجلدللثظ53



951الهافيهيالمد

صيبانجمامنافيوقالهدلدنراناجفهاألصتوفي

واالفحالوااللفاظوالزىاألرامراالحوالمضحزدب

فييهأبهانحووغاصضاحةخطابهفييبالضيسحصأل

مفلصمازامفخمآمجهورآتكعااذاالناصيههـبمو
دفياواصةورلرههداوفحطاتكانه

وافبالحرلىيمونكؤاتحلبافيقدكىوكات

3التورمنالمجديابلغيرزئخوعالمالةقيهر

3إالطائرالمبولثالجناحطويالغببمرصبم

بمائهفوتيختهـوهكاغنائه05أذاثم

وجميراالصغيرفاضحلثرانجهأواالريتةتشاول

الشراكاوالعطيلركايالكلراعدءاالوضاعت

طائفههرااتهمصاعلىوافالسئهواافالطزتوصدح
والحسوساالمحقرلوالجوهواوالحوصصاالسصروذ

واالتراكالصينبالدوماالفالك4ضماإالطبءو

مالبمطالخفيوالعرلالمحسجمرفيالفااصرشا
تمامهلرالنظاموفدمواواالقامهالتحديلوذع

ءالعراةفيطولمنهالمصالةقاممنواصعلوا

بحوثيتوعجبواشيثاطالفقهخماأخوطه

قاتلحفسهمحرهيلالجالدابفاكترلء

فير31الحلغوم7روسيظحمتخذااداخصمهرجملةكلصما
ميكلغرأهللفركءيخاللحشراهغاءللفالياغا3المعطيالمجدمميالعى
الهالكالخف5الهمزة



اللبيب61

لجهفيخاصعريكنفليت

الحلتانهاراخمنشحان

اطالتبحلهمنامتوتثم

ادلءامامالثاوويا

جالثالضبعنياحاثل

بالطاعةسحتهقلقيت

مالهاأيهمصرنانفذت

باالذعانالصفاروصارع

بطلىنجودهواختارمن

قدمرفدفينىصثم

فلبظهرفوقغالشفان

العهميهامررمىعنوان
يراههنصشهيضحك

الهدفهنصهامهبتوص

المجاكلنباوهحبداوان

نجارلبنلصنىأذاحتى

لصايوجمالموعملاقسار

اداالفرواللصوصاكبى

الفراعهخوفهمنوجزص

االلث

ءعمنيرىذافماوكان

ويبتى4اةمجيىمجف
والمخافةالرهبةوزالت

وفاعلحكةقافلكاال

1ئهبميميقلهبهعدا

الجاعةنجالمةورضيت

دالهحعرافاصلحت

3ولنغيرالبيحةوفي

تلحضرالموتانبتج

3لنرتهامنبىلينتآرئصاذا
لهلجبيعارضىلالنهالىكا
الرجمضينوتررخوفا

5قفابرجاصهويشتهى

ةالبكفبرجلكانصرفه

ذنجامجرقرضاتحبه

وجديلضليحربياوقال

وابصاماالبرنأل

والمحاضاالالدوأهن

63تارلبفنولممبت

هرق3وللطلحةاداالنيانءاالذ3ءللقاطعدبلآالحا10

شللبرجاسلئعلاضفلبلب8اظوفالؤقللطلمنخرح

جمزعتفت7لالعابةينمبطفدف6غو4ؤحرأسعلى



161مافىواالمديحي

طائرةاالجاحيحهالمماخرالفلجةكأوكان

3انمكرلبفصارينمجاومدكأمقبنصخبرن

كاامقرفهيخفاغعدواجوفهمورقهبءثمرخجرع
عادفوماهحكواملواالبالدفباالعرابوفىت

ومحعفديفمنللينكنفيئالفندعرا4قا

يحهمصمرلؤمبرقدعبقتصاللزهـمرافةبحضهمو

اهياالديحملقدمآصازاالعاحيالصآقدكانم
خرقاةوالالطالسراويلهصالبرفااليرفىهنرأىلما

والفوارسوأرجالبافيالحصحداليابرحوسفداصهم

وصلتلهصامتلوقدرتفاصتهلتالمرصافصبئ

فيعايحعلهاتوكاثءيىابنالىليماةرارسله

همهيموجكربفيوظلماارضيدخلانو
هداالحاملينيهداالوادىياتهاتدىحتى

هالرايانفعدمفالهداياءإصلاوورد
3االماناراىحتىامالووالهواناالجاةماثر

اذانايجدصئآصرىولممطيحاصامحااصحاقءوجا
ايخطصاخرافادخلوهذاثلحمدانوقداق

الثيةفححهواخنتالحصبةقلصتهوهدت

8حنناضاةرأياوكانوناهابعدهمنيدعلم

قافى3مجمهنمجبرنوجرتبصدرماالماضقتنةيخألىغرت1

اهالحيالنوفةبةمكواقةس5صقيدكأكااومصغدينغلليهةاوأوص
دثعلقلعمادوندثرك8الهزةلحتهاهداآشنغال3

12



افالثاالب61

االضاللكفرهتبحرافيأالجواعلثحلبهراوغا
قدبرىنهالجاإلفوواللةيبرأمنونعيلعن

3والحرلبالفجاروفائدواالعراجهاالكرادخيفة

لمفريااهيركفرابلامنتءاهبنهيدص

6ااطكأاوشيصوهارااسكفهاصاه

عالثاالعاجبممربههكراصصاتماكبروهولر
والسرائدالحوماومضةالصصائدائهخلقآكل

عيكللدهالحثيفيعليهوجمهئدهءجبأويرييثرب

كزربضتكيرهالنيالحفيرهالىفامأفحى
اسهلضحرانهوللحميرياصه11هذاطبراثل

ضوناالجاهلطدعبمدينوعقدلمقالتال

عيمااموضعاعنوارتفصعيةنازالفنزرا
رورالحا2الةدالعاالكثراغفيمماعنوكلن
65وافنلحانههكتفاجمتوايحاارففربمكرس

ويرىغيرذاكضقاولديمجرىالةارادتاذا

فريضهاعصاخيرىوهوطاعتريضهمازااليبدي

3هضمالسداثهنرثقلتافامالخكعرائرهحتى

اثعتالللحرببعدهمالضاللمن6القاوقاد

3المثلحلالمبصبلنوهوحارببهعالحرا3خادعراوغا1

مسوفلنوماطعاهانيدثرجمعوناترائدعمدةجمعئدللمصالمنقمخةهابلرصى

للرائر3اخطعاجتنضجايغ6االرضفاصدرهاقتللبضترأ
دلقاللثديدللا



36والمانيللدي

هغالبهالثعتيرأكلىوجمانادلمحسلطاخاالمايخالذبه
ةالبتهاناهـاباطلاونصرةوالعصانافالحولظهر

6حادهنثالسوعىفخلعانجاحهغلىالزيلفىو
يخدنافيبرعبهومنتسويدنامابمرمىوماللذ

ابرلعيموغلىمينالحغلىالهيمحسادوانماكاضت
ابحوتءرآمذوغبهةفصمنوآحوى

ومالهلجدبحلرذاضاللهقيدهرايزلولم

اصضاقدوصههوعاعهمالرضىيهاالييدعوالى
ةعينافىيغونهايقحدالديناهذاإاكولواضاع

فاال6خرونقرمفاقهذاقومفقاللفوافاخ

جامعاصىنماسيمنولمهوالثراخاالحوضاعى
االيمانامةفييبماالشطاقسالصينوفرت

ومفخرعزةصوارثاحمدالمطيممرآلخهن

المؤمناليعمأالنجوالمحشالحالقنعليئ
6الرياصاهاامنراوصاعابهاقةصىفالك

سؤلهمفهالرحمنفحقفلهميدعوفألنمآهمو

االسامثديدأالحمالواسعاسأابوااالرضاوهله
البريدبرأعهاخاحتىبدهاشلكيأقيزالةء

حه11شهواللةوشكرواهالواهلقاوابتهج

العرافيارممهقييضبم3أصلهإلطبالبيحانة3الجمبلتألمافي111

يطلبونهليونه6الهنفرنالهيم5بلثآلتاليدءاالعصانتمعالمةللحباص
ارسوليدالبرءاالرتواأرى8المراقبلطفعذلهمن3



الثاالباب61

اصتشارفوتحزتايخفونالفجارالروافضولجح

االصغيرالبادوغلىتءللكبيرغلىاياديهومف

كامنههعرواارضفيعهللدلراليدواالزخ
3لراجااخدارادورالنروزوالحراصاتأخير

عاثالءوتدبيروحزموجودأشامالجررهآت

يشبلهلموالزرعهإتامليكلنمنوعيدناص
جليلومركبهةذيدلرجلههنكمفكم
الديوانوالىالجوساليباألعوانيحتلرأته

افائرقدربهلورأصهالهاجرجحيمفيافيمحتى
ااالوعااليقطىفبمةحاالددقيعميا
الدارفيبرادةكانهالجدارسىفيوعثمو

ثوظها3شامتنصبآبحينالطلصمفقفقواقفاو

نظرممنكأخهافدخجلتالنتربينوحمروانقرت

9ابرنهشخرجاجابهصراثمىاخالستضاشهن
تكمتابزةبحدصارالزتاعلصبانوب

دارادببكفولمالمجدعليهالؤاطال

عتارابحتهمواالاترضراطاليعاصألأذنواياتاال
انحامامنالكموطوفونياياماخسةولجلوفي

نوروزةصدرأحياللنعرهممربزالير3البصيدللنازح3قعمهاياديه1
بقالفينباشلحاوهللتنج5لبهارعشائمافالحرضدةبلالجرةيدصيوملي

نهزالمماربهايريدوسوةجمععرى6المفاصأالوصالطانبجالمنه

ربأاونهاللحيرللل8عرت4يمعلفصفغاللضرب7ظالجليلرا

واالدماالضقربيناكميتواللبهولثارةايئةالبزة19لىجلبا



اصفطالمداخ

نفحهءامافييؤهلولماربهاوجحتواص

صثرولحداواقرضوالفجرالميونهءوجا

اليهعينوحلفوهالفيحهيغوكتبراص
الفرجفربفييطمعيمولموخرجماعيهتأدىثم

يندونهنواكاثهميسألونهاالعوانهوجاة

اومامتهاخلحهوخثوااخنوامماتهظوان

3يضصدلالجورواصبحخافاككلزالفاآلن
توالطوالرومملوكوالالئفلكمنبانوالبني

ءالقادائمفيازاالالابنءالجبمنبنىكا
3بابلالاعينفهائقرابءكغادةفرجحت

محراتخالفيهحكةالرباجقصرأمثلفرآى
اليهاطيرءالماجمعفدءوالمجيرااشانواوالغس

ولغجوفهافيقأللصوفاخاموبئا

6ئحغهةفدريتهأصرةاالكففيهايذبحوب
معرمورقاتغصونذاترهاثلةالراوسومارأ

ألجماشجريتىمنبمنولمالزاهغرصمآترابهيمنولم

عليممجربمونفحكيمكضهائخبرعن
العيالالفيومجسنيقوالاتقلههنهف

المهفو6لهناانزلماشجراشالجنهكأخهاكا

الرأسمةاعلنيضوهماللحغاصفحةنيعرقاالخدعظاصأتل1

للىنتاكحابلالمطافالليةللنا3بعرفويرخيقمعللظلمالجور3
الهاللىالحف6بازىجمعلبزاةاتظنتخالفعراببابارلدى
المالوكثرةالفىءبثزا3



االلثاباب61

حجهاربيئافطهواالترجهءالعياوالعبة

رآهاهنصعينفرةتساهاألداتوباري

رزهدزحدوغذيلكهاطدنجانفيهاانجية

المانظراعييهوهالتراوفعدوهابهارب

جإلالصضععتفدجإلةصاكنيادليالغلىيهت
3ندلهاهاانماليفةأطدلجانوهذكرات

3االنابممناعاديهغلىاالصالمقوةظصلت
بالدينمقرونةوحمةتمكينعزوعنتخبرش
الناحكةاذاكتهنفاعألسلكاكعن

خدرواالسالروماوصنعروبختوالبحيون

هنخرأللفاخرين4كنههجحؤااعنيالملوكوطة

الذكرجديدباتواثروقصرخهرمنلهمكم
حاالمارثينومفخراقيللحابرينكلفم

قوااللطاعصاحبمانممثرورهبهرنجةأطاخوما
وخمهصالمةوفظرتممراالصهطالالصلد

ايياثاثديخاامروالتاثاحمدشماحداثاواختلنتكل

أءبالرجاالحوفاهتزااالدولهمنللداروفاكفا

لالعاحصحنكهوجدضغنامرالمعلكهوعمافض

ماندفاجمركلممقلامديخهالفتوحوصظم

لددبدة3خافذعراودثهمةللظةسييةكاصاتجهرب1

االخالروياثاال5ابواجراحهلكلرفاربةءيللقاالظم

الححنالمتل8الحقدننللض3لضالملامزيغ6واالبلس



761ليانيالمدي

حعميهبسعلعامنيمةثاصاهدفيقطشلم

ومملهقولهيوحزههلهوبرأيهتنلهفم
صورهاكالطوقحرلوالجيقفوقايينوقهابالرفق

3ظحؤفيالشفوكدعماعرهباالماننستغاثىحى

3كعابنفليهآكعفيهاجمعقماغوحازمهاكل
قداحكاياكاقدنقفىحبدماصيابنعفاشنحم

ضوامقيماافورلفلمااصويإإتةاافخم
شالظفارمنهاوفرتدارهوضرالثامفزلزل

صاالعاقيتنرهرضامصرالىرت3وبا

يدههنالطةوخاتاجهأاموالهاوحملت

تهياقداداععاالثرياالىنصوراوعا

6رةالرمجملببطةاالهيرالوزيروجا

3وذعرامهعاوهاممخوفامكراقدابانمنمظفر

ذنيالدابصفييجرصمارثعباالبيوشلمارأ
ابالدابلعانححرااواالكرااللصرصىوتال

الصاثريالنامنيمثالعاامامصاحيتعلم
ازمارأيآاقةاحضرخلقتحمااعنيالحينابااال

اطوافيا9شيعتقوادماالثافيلحئهثالتة

قبآللكعغوهوكمرلبأ3لبخدنياظهكمد3صصيةيخحة
عتلصالكرتالحدلجاصهاموضعاحنللددرعرءللفىلثديل

يتاحمام8الحوشرالل7ررلدللضطة6للعاعقةتصيالناالسعاقه
ثهانجهروجنلحهضعقإثترعثرللطائىماالموصحجارةاالتاله6

عوادملبصللعنر



االلثالباجااال

فةتءناصحةونيةلخيفةالطاتدينهم

ثورةثهوفةمحمقديمةوالمرةأياانيوحزمة

وباختارهمسبانلموالباخاويخقاوانظرللي

ااواتيظألمآنجاهبماقدادكامدركوصالى
3اصطاعاالعظمااطةيرجرمنرمااشحقعماهلبفكم
افرييهمنخراصانومنصهاربالكيةالىءجا

افراتاالرويفيساقدالئاماتمنتجايدوط

سفرتهفيمالهربحابيوممرتهحجهمعوتا

عدنارضاليفاعدصنحانافناضافاريحمقدو

اوعصرااوضحىللاوتحتظهراصائرونفاككم

والفرابالطحانوكثراالعراباذقاالقلجايهم
3والصحايرفواحمرخالىجهادحجهمفيوعار

ءكشرعصشراصانكثيناراوربيووعالح

مصروعوجريبمفيلوكممموعحريممناباحبمم
يراماوزوجهاجةحواهاحرةكهعنكم

ىهءاالصلبلهابقاههالالبالحربولجرعريانيكو

يطلبهوطوراطوراقيكهيرتجهاالهاميكألفلم
6اياصةالردىمنوفربتاكلعهبهحدتاذامتي

7الشرعزكتومةبجلةاالكراباتاعداايهدس

للعاد3المضبرللثوالخبداالضث3فيبماالللعرضىقاولاكيك1

الكللدىالىالذنوباآلثام6افيالحرب0ثعلير5لح
بنجيةس



961فىهاالمديثواب

القانااتقهاافاحتىزماناظبهقدرانهاخا

المقتولبرأصصههءفجالالمقجماجؤفلبها

ااالصواتثضاخكفبهلهالقناةسمغروزاعل
اشهرايئاهنملكهفيالحترعداذاقاربحتى

3شاملهالدينألءوعادلهحكلثمالجرروقع

كاالحالمليحايقينحمافامبانجبالهداث

خالفتفييفحلماوحنورأفنه4زطرهيث
واالحسانالمنفيىربهمنارضوانغاحهدلتبثصارة

ءاقضمااشغهتثيبهاءيشامنلافضايويىوالتة
تنهفداهلدوءوكا4كأالحطوباقهفدفع

6يسانهكنمالخيمبمفارسآيحدذاكحتحوىثم
جمهثمراتصامياكللسرمحيطحمهوطالماكانت

تاصصالهااغشيئآويتقصيااهوامنيمملالنو
افلواالسرقافييثهرهالحولكاهداصىص

اوانجحبطادلهاقوفصاتدافل4كارصرله

3درنمديعلوهنافيةوغلهمقدصفنخهارصادى

مفضفضحافرهوفرسنجازايضعداذاكفالن

ليفةخيةوحماتتالحليةةسحااثم

8تادفيصارحتىايهبالدهمناصاعلوانقض

ردحقمع3صكرانهثعانأرمحالتخاةة3حميهاواذألةاغهاكأا
اضثعالها6جمةءخير5ءإلطااالمرراظطوبى4لفطمابوصرف
الجلىيقدشلليرالقدغالمجمعللنلمةبسواداالسقرتتكمتكه7اسلهاعفط
اندخافقضى8رلرسخاللون



االجافالث71

ثمطاتاالنضىوطاعةلطياتوهكذاعاقب

اوممزاافماكهدهموقرافاركلاوجاه

السعداالمةأمامالىدالةفيالصفاروحمل

جلوالراصحصنيخجهلمضعفدزيدبعدفاكاثم
3قددناحيننجدتخلماتالقنااليوحوأساخ

3الملياوفديبنيءوقارعدوجمارعاثلرطألما
توعرووادنلرتطفيوجمرممههكلعصل

يقيناقلهحقاوصارنايمسانماقدممنذعن

ظريفجمببقحيخبرمحفعونثغورالمشامواصأل
كلخيعمادقيخنىولىويدالزووهوآبقفال

اصصانبااالصالماهرمكنفيولونيوقال
خبربالعياناالعنعاصكرهطارايهوساربل

افربلخافدرايفوتوشمنعمرباينالموشالذي

انلولخاضعاصيروآذللهاربمنكمفم
اصذقبلهكأوذلهيحدواالهامالىوثات

اطصانلاريخلتخاقانلوصيفاتيحلما
يديهصاكهنوغل4عإلبهعادومؤش

وضاانايابدفقدخافىاصآوصفولوصعي

لجرافدعاث3قىبدناارماخالقنا3ءحمالفقيالمححالراصو1

حجرةبهعالحجرالضيظةاالرضتالك2ءيطلبيبقوانحرفالعندظلم
جؤيوضعحديدطوقيعوبالغلهوضوعله6هارباتق5لباجوي
ابيخلطتافىوهوضىبهحاطصين8بدوبيربردلب

بالعلطوق4غل9ءيمصا



أل7لهافىللديحاب

ابمقممنيمنولمصيهالوكأوصيثببحدمالش
قطرعيهعينكتوماعيمحسراالفثينوهات

نضيلضجفهالذيذاكطفابغيلوصارايضآفد

رفيفمنصازإتمةالطريقفيءلطادفواكا

ولسرواارنهمىبواقدكاخرواناساليلوابن
3االنامالسنواخذمالسمديةفادخيا

3آطوالفالشوفركهمالجالعهمشنحط

اآلثاماخ3بافقدصغواإماآلذاترمطيرنوا
عادماهالكاهلواافساداصراخوشرعوا
رجفسامياقيبرآفتناااشيقولونكانوا

الديناهذانلرفقبحاهلياالىآيحدايامن

صقريأقيمنالحقءفهزالالخبرالحنزعلماهذاوضرط

ينيواللهمالوعدبيقمعتنياهامعنيجاهدرن

5وممت4سؤصريهذالهيهااتاياجمااله
6تسوسوااللهانيدافيوالتروسواانيدالناسحزلبعا

اهالءخهلكواانوالعهذتحمنوناركموال
راالهناصرارفربحطآللنارواليمونوا

7متالععاحديرحتبثنالصغارشرمدخلوادخل

8االوليجملحىمنيوماولهغلوالجمهفوثبراد

جمععالنىل3اظقااالنامبغدادللسالمهدبنة3حزنااخى01
متوبللذاآلتامفرجعاباؤالحعوناآلجاللريطةوهيقثو
كمغلويعقيدلجكالصدحهفلثطعمهترأسواحاوخضواتروحاتتمالللنالللفق
ايدفييوضعصديدمنطرقهوهونلىبا



االكللباباى

عاشاههنكلغب6روفصادانوفال

ااجمامااركوبنبلبفالبمالشخوالمارجرمايث
حابهاىذفهبزلةابهكاقالوموشا

وفيبصضالتركوايقنشهررجيمأدخلمانجداد

سمفاةدائهمنيجلىفاوالفداةالهدوصهأل

سدالتيإاذيفحالتجانبيرالمنالصربداثم

درنأفاواجمالدوإلبئنابصخاةاوعاحبنا
الهجيريخاالهاالوماوالجيرابردوناصيا

المشهديكلرصافيحمروالماندهلواصرىاهرةاقباح
واهلحوابغارةففرقهاوحزوالماعواواشركوا

القرودلقخالتشواوالسديداالرشاضاعواعن

الحاصلفرغبةفاتبعوهغاوجاهلتةوسمحوات

اليهمعمرهفاوساريحفرعلهمابففمحططوا

وخانوافجرواافدءجزاصاكانواكاحممفاصبحوا
اهدبريداضدايصدفهوارداببالفتحو

اكرالفاذياالحبنحرطاهرباالميرواصحخص

3يياصععيرعهاوبانهفارغوممننفاهحتى

معروثابحمديةحديضاكوتاالواسغ
االمهامرتقشوهمهاهواألاالدياتكثيرة

اكفرنمروداهامفرونصربمفربختصوعة

وركاباريخعهابنىنجالشريهاوفرخاوعش
غاببكحدوتخرم3للضخمالجمللجللةاالمدافي1



3هانيواالمدي

رط5كاهاةرماااللمت صرمنلهجرصلونوت

ضركنالحرديمنهاللىالطوفانصفيةوهربت

1ساماالالىفاتخنوانوالىرصرحآمحكآو

اوعارادثركمبصرتظفجاراعكلهاكالولم
3بحدصاالصاالوبدوامنبباالوبابواقنرقوا

3ريماثماسالمارأواابراهيماالئررمولخوهم
لربفيههمكفرآرشانياالطرصوليخمالجبو

الربهياالبرالتاالماحلعيااوقواضوا

اهالكاانفممهدافاطكوابحدكاساطععاوق

عليههمترايواواليهوجمدواكتابهم

الخاحيشلكطاكجهالوناحوابحدبكوامنثم

ضارىوالحمودمفالحيارىديهمفقدبقوافي

بإودينهمرافضةءامهموالمسلمون

جبريالوغلطواخافطهرصموالقدجمنجضعهم

حشتاديتاذلثهنامرنجاعلىقالوابمضهمو
5اجمابرايحةانوالحرابالشراهومهد

حرلمجعشهوربواييوموهراسمزورطاامناصلىم
وابيبامياقديئوانااليابنصونهمويى

بوقياوصاحبافرجعالطشصفهابتامتالحاذاماحتى

لبدبديغائووداسوارصالهمبالدبد3للعرعاللقحرالجورللظلم1

ثمىضؤفأهـكالالنىالمنبتوللثىالترابدقافهباءلبالياريم3
ائلحامبلدللناهعبوهوحاربجمعةالحواببالفارادوناثلثرك5



اكاكلبلمب31

السرللىهاحووهبوطاررهادالجرطاروا

مرضيلهمعدلاماملههنيالتوسابىوابن

صضوقاالناجبعصهاعنالفرشمعالةعنههنخفف

1جالساصيرغلىطعرالفارضالبسصتجدفاذبالي

3الجاللفيهنبالروأكفرالضاللالتيوششبى
نفديومفالىممربكلاهراالماكالمعضدامنىثم

مضتوثمانينتععامفيقدخلتصدمائينوهات
ءانحتهاالىبدالوالرزقاإتااالىمنقادوالهه

قالو

3فاليمدلنافدصلقاكعبااونائالزوديا

اانينااوفىفرةاالاردفييهفماطواشخبر
تقلنناهنثلواقتاينيالمويهفوتنلرلرمجيي

لالشقينافيكذتايبانغصياهالالتخه

الحيويافيئهاطةلقرةفىالمرحىاميرالمؤنينيا

مسرجمنارهافسياحقليةوديخاللة

طائحيناايدياجقتزماتااميكنجغوس

المبااايخدمشلئافيلماعينافالمةولل

معثرآخريخافىمزفتقلوباعيلهلفهجمع
للخائفينااالمنوفرشتنفىانالؤرقحكيىجم

5ياروبشوشونناتدعادكلمناباسوصرت

لرفر8نائالعطامه3للفاللللق3اطيفللزسللطعر

ارهاحمنالصورمضباوعادضدتدفىهنهبنىطيا



57والهافىالمدي

اانياتئنحتىدصهاخاصدارضواذمازأرم

الموناصهابالورجاليخالاالرضيآلبركا

يمااوذهبراصاالانالنصرجمههاينكانواربعل
ودينادنابرساسرأعيهمنهمغرفةالحزمنهون
جناالحالفة4ءالئهملئاخاتمكطةقرفي
بسيناأياصثاثغمحهاليرافةاليئهانءولقد

وقاهـ

الزصاناةاوياجوهراالخوان

االمانوروضةصاليالمهودرلة

فقدكفافبيخلإلكحعزرليعث
االخوانمصابغروديدأوثت

وتال

الزمنريهغته3واعشياناصراالصالم
3الحنحزازلتوشنىةبالجموحشغه

جؤضنقفتحوردأنهصالجراحدليى
وقال

والثمنعنليههقبعةلهاافماجمرمرةاالخوانمنايخرزقت

جمتزنالرلديشالوالبهااشحانمقنرامنفلعت

هوالضشواليطوربهاحبجمروالمالالصديمحث

اذنوالعينلهاعديويىوالخلتىصآنيهنالجانةنا

ليتونالمابهثبالجيقباركامبدةضاهوتيهلزبخر
فتهالضننجمرميطورهابخلالححكلاالحقاداالحنعملينالحزلزاتماال



االلهثااباب7

وقال

اتليئخطربمالدمروعليئقتوانلمتالضهايامحز
يم3نأياكبشانترانيبمفالوصقبالكوخهاالسعقاخلقى

3وانينزفرةيومكللههءايحددوءداكذمحءثحون
ءوصكوظنبوةالدهراالومااهابؤصولقدحالاالرب

سونهرةدصدوكليومآعةالمكروهقدضه

5وحرونفالدعانوخلةلمههصبراعندصوياقلب
وقال

الخرانلذاحيابالنيقلىيارب

كتعانيوخاتيبسريدحميوباح
الربجانيانفحةالشاتياز

انانمنانىمابروشصانضابن

6باشافطبنىنيثيبمامالثريا

نبرانهنثوالىنورمنجطانه

جنانافيللعينحرياقوويلصض
7جلواريانفيعيهايعدوءوالما

الرحمنخيفةصليماصبناكى

عمراقكاممرارالصوكاخ
أ8االقالنوينفدهحميافئبقيان

نايت3المظااالمرراظطوبللنولزلللنائباتللجأالحيللضإللمس

لمالدسبهنجالثدسلبوهلنمصتشللنضاصتيحلبللخرة3صبعمت
قصر13دلزيا6أبةاابهتمبهءصيراللجاللحلنلثازلةلللعةاضهأ

والجناالناندالظللعغيرلنهرالجلعلعرييموالة



م731فىهااالمد

6باندوخاخايئنجارلبافةمثل

مكلنفيطوفئاتوهطاهـفا

فاتءصسب5لههمجشلدييولبس
قالو

3عإهواناالحعودوزادعزالرزبالمعمنادام
اماناءصوكلمناعطاالعامصهريمنفهوس

لستاناحمتىمظهرالحقياورهمنكعاياجابرالملك

اةالزواذمودحدهتهمباالوذويامن

انالحثاثوصيرتفيئهفرهاالذلونالدجمت

فكائالهكنااللهقالرأيئجلطادثاتءشاوها
وقاال

منهالنلولخكنكلنطلردماكآزيرينابانصرلثه

تخنهلمصدنيدهاهالنالهامنصيحةفاجادا

6كهعاهدوفافهنابهغراربينامامثلههو
بالي

بعداحانمحنعدآلياسأتزهانيغلىاحدلثممحيئهل
7وسلطانمجينذلتلقاصميدللزمانققينييتاكا

كدوانظلمفيومدكيهاذخافعنيالزاجرالص
نيوجنضيعنردالمكارهاضمععزالزانفثهجحلت
واعالنيلرينعإلماعثتواحزنيعيداثهعنكناك

يللظليئطيراتهفياالرشهنتاللطائرلحف3لمظارصالزا1

الزلرعمملللبالحام6ملكاودى5زبريمفيالهواظارب
ءجىجافى6فنحثحا8هتحفجمناالاطد



االفثاااللحاا

نياجتدمععليههلكتومااليئعالضوتلمااقول
11تقوالنهاذالنااظويانومجكاهاتبحقيانلكييه

ثانافياالرىاافيوهالهيحدلهخلقالبمانجفالئن

3اركانعزذاتطهحأوهضبةبحرندىاييدقبرتهتجت

بميزانموزونآالحقوالقائلهيتجحمميبههارأالمكلن

واحزانهمهناطةمايعلمالرفادبهاقدنغاعنيللةلم
مرانبنيهقضاثآوتكوقليغطنتطةكاثا
امنجانااليماندلحلولىبداليداليهخراللعثركلان

وقاال

البلرفالحسنفثامنوبدرالدحىالثالغصنمتمصناتدمحسفا

والدغودطزنالدحظفيطالئصهاطقلمثمصاعةوغالضحي
هلودعباخيالكافيالوقااخمةفاعقلىفيمنفهالموقد

9نواامعحادطيراغقهالتئاخالفةنينالمواهيرنع
6اهاالهنالدياجناتملىنعثرتاعايديفيلؤلتال

السنكالدرمعتلشهالىقاسمارأيحللقدزفهافي

والدوابخانيإلتةحيمانفذاطههوأميهاللحفيظلمولم
والمنالفقملالطاياواصعجزيلخيفةخيركدهدبهرلىال

خلفهانيالليوجاثزقاتمىحمفياياعلصي
افارغقعجاوعثيموأثلخلحةيوكالخيىواحمضردب

كالضدهتكلمتبت3هؤلمةاصابتامعيبةكجنا3موتحججتىيععمةيو1
ضوكالهسلبضجرادما0لدنرمارقادالثالأفلضبةقالطىملنكل
انكد9للبركةنلب8اجمىذعا17لعاطفافطا6كللهيب
رجتالبت31لمومآلكرى11كثيرةجزيل1ةالابهتمكمصا



971الهافىواالمدي

لجنولمحبسيارشعيفانبأصه6ثارامحمحفيهفياجه
الوقا

ليناومنضرفمنقواهالحرحيعوتالبنالفنجالذت

رنالراذولصنافالغالهفىمجملهكانماالذيحملتعوه

يخاليرالليوالدنيامعورينمحاالرفياثهوالبدرواطودا
الهافابة

نزخثمآولمثلىترىوالصبهالهامامالحداةافنى
الجزعمتهمشوفزالكلئبامخالبهتحرهلمائقضأفاضاصم

ةلهالقوحايامتضاجكاعلرضهللالعطرانمامجسن
5إافايخة

7يهاهدياخاومابداليبوهلبيتهصبمصنغع
يديهتردمغصغيدوممةرويريدفتليءو

هعيهصبرتمهرووفاءوعتمعنرحلوايتمرب
الوقا

واقياةرالممنعليهواجملهاشممدواوفيابقيارب
اهااراهوالفيمايمونباقااراهالظثهاينكا

امساياااللمينيجدنياذلموجدهاباهافوكاثما

3تبالماجنلماالطرافشللنفىهادونبدلاالرشضدىلبأس1
الجلشللبرذرونيفاللثعلوهوجمعفارفر3زضحفخورالحارللعم

وضرهرىاققكااالفتراسالمحودللحارى5االصداءللربكير

لمافيايزضهللحلباالرضاينكبينهله6مهيىئلوثوباظفلرسصؤصعللبه

حافظاوايا6عنهأتغمالتص8المعروفللصنغالجبلاعترامى
للصالومولطالموفاخرسلى



للرالباب8

ياطبحاالشثوعلهعاالدىكاللمجاغلىكانالعز

كاهاعإلتتيوفديمةلهمححثة3نيالزلل

مائههنعفنيطامالشهرفالوسهقدخوتكوهوابياعرفمث
ظالشهدجيفيتثرقكللناررنجةصليابريقههنفارلق

بازاءوقضتشنوباتضياويلوحثمواللو
1الوزيردعابلوالبئلهوجهبدالماغالكابهنانه

انرجبمابا
الذسءهجااافي

االلفقافية

3دصرىاالكنوماعنصفافينالخميييىجفاني

وفاتراهظلهتواحافنللهافىوينعم
العالوسائزنايهراالغذاصىهنهومالي

حثافياعداهوحبلثامزجهجعاقةوما

3فتفىكضفيوصيفكالعدوتالفيسالمبأقي
تال

هجافدتنرهآلمجوعلطراهن
جهجواباماكلناليهاتلو

وضوفامجمظشفكواعشاللمجمففىعليابنباقة
لطهمواضاالاضاالضوفرضترلثهنتعي3بالزثيرصاجليلفالا



181دوالذمالهبخ

ءافالتافيتخلاقبأيمانحماكمإإلاثالالتجحلوت
الوقا

1ءصرإصقيءظرثسرةبزارآكايدآ
3ء11بهامناوقفذااخانفختضدكااربطوا

وقاال

اصالةاروحهـخفثعلامامن

3قراةبغيرنقراافييمضيظل

1زاةمستجالاهوتىبكرا

ابابةتافي

5نصيعبرصهمفاقاتالزمانمناءاخاللجهت

6ألعدوالمغبأياناصدتتصفحتهماتوعهم
دقال

3وأتجابإةواخوفذاتخاكوني

ماباثأحثأسدايناصآاالصاتظنيال
وقاال

انجهإباذأتخباخنولمصحثرابدعمنصاحبت
حبدالصاصبالىورقلجاألسمشخمغاوء

وقال

إبدالحوبهثحاهوريللئوبهيصعلحغاؤها
الوتلحاانتجمنكتندافجاماباثرب

ىفرا3للناىفطاصةابا3ايررر5للراالمضيتبالقمباراهرة1

اخالاختبرتلمرت51صعرسطانرحرىبكجمعابزاةالهزةفرأتعهك
الحآجيالحرفي9لدبااألصد8حذإءشفاة7اطشفيهمخمفعت6ااعد



الرااباب81

الوظ

امجبارأيرآاالسرأيخاخبراند

جبنصففؤةبغلينانصفورأ

الذنوبياتاليايرضىاترى

وتال

يارباللهئمسبحانثهومنيقولفنائمامنطق
صيعنىرمالانيالستوحتىحتى

1ارأبغالمآوارمجهوىحمطاقدطافيئوممزق
وقال

يضربلسريطلفهوفياوجليسوشجههوصاحب

3صيتمرارلوصلتىفييحرشععرارةاالخوانفالمااذا

3مقطجوجهيحياليثويحفنييخامنهوالبدني

ويحثربنيءعالماكانءيذيلهمىخمااطجطركاكاه
حءايافافبةي

5مرلتءتبييرمكايحالتانادهرياصاحبيا

أ16مصيايىااحثرنهجمهمخطتاالوليالقوبمدهرانال

ساتجملرباثفيالىصسيريديبعدممنتحر
3ايخآباتأجمتجهاالاحدافضاحكآارىوان

توالمتاةساتالىخايفاكأماناعرفمازالي
بىبحفهعاالىضاحمطاضدحطوانيباطالىمزقهمةفاعالاصممزقا1
عبرمىتجهالحقاوامنيحهلبخاح3يحلقينئبابنضفال3للعدح

هالنردلضوىبعدتضحطت6اتحائباتدالفجيص5الماهموردللال8

بمكثير3



8والذمءالهجاي

عاتفيهماريوانرتظزقداذاقلتاخا

اتيلحامثتاتصالنحففردجمهحمادثبمثتهـ

قاقييفذاكاراهمحتىبددمكولقديشاليا

بامواتحفالففحغاتخهرارجماعحه

المزو6تاكلاجمافصرتهالمودااهلهاجمهقدبهت
1صاواتالىربحمااخلقتشرعصجةفىخلفت

2غاباتفاسدفواقاتءهصاحؤستااحيإلب

الجاياتءطرفاضرنيتوالخيحوهالسرأودعواان

هـراتلحاجميحلروادملمحارعرضثاحماكاردتوان

كالحياتببيئهفرالووفاالفقربالقطربظيلقون

ىدهالموداتالىقارافيوبمنائةلدخاللهام

6نجاياتثينهصمكيريدغحهممناعكه
وقاله

7ءئحتيءاألخالوحالمنعرالوخاحصاحبعنمذيرمة

مسترالكمضببواكآإةويسحباشيآابدا

وصارعاقبلهمنحةالحالمبتضمتوفال

ووصدآتفوحةعطااعطبتيوقد

وفكمرتا2باطهاالهرليوفريت
تاحواحكفاتقشتالجدلةوموت

فصاءبثيالودلناتواطله

بباخاالصديمرازنااىاتاااتافيحدانرأ3اقدنيانكبها1
هالمالالوفرصاحبذهوااطوبثضكاكنغ31حريجالباشت

لطظبك16كأللودلبر8لمصال01الضالثا3لثعلال6تجدبازلةةال



احلراالا8

فاحهوكذفيالحظفقلت
افوققاالجرياحتهكحساصلهخفما

تحودكنتوقدجمةإتادنهلثوحد
كيففرزفافيهصاقدتمأضمعازات

كاكخةءبالصثهاإفيتاةحاافىفانت

احماتتعخلصلمهغةنيتصادهفان

وزودتاتزوإتصوانأالياموفي

تابمربالثرسواللىاذابهتوقد

حجرتاااليامفهجماتااذفقدصرت

تأاخرتاافتاذاالجعقلؤصأنحدي
وماقيااالمرخمهلأفءاصألظلى

تمتاتيخنيوماءجمأبالتاوهأتوان
وتلقاخوقاظاللاقيوجددت

عربدلالويهومايحبافربايقتفان

صنصاالتثوانيئخطمنفذا

الىاتدء15 ومصرالحطصرسىوس

هزنشاحبوكنثهتحردتاوفدكنت

لههوكثرتاواطنبصقدقلتلمةكأني

اوافرطواسرزتوعخلمتوموشه

ودلفرزاثمحروفداخطرنجفيللرس3الاطفيهرتضالمرضحرالمفاز
5ضيتبرذنت8رافياصءاتواإفءامحراناصابدةص3يخهلمئه

افىطتوظهالحداوزتفياصفت6بالتطبت



58دوالذمخاب

وعرضتااوضروبممتوقربت

واخرتامتاوفواقبلتووقي

تبرعتالقلفيهذافطعقلئهفدع
وقال

جبهتهفييدحأنهسجدتعنيخهالمناخث
اءمنبمهاألضانفئهيمريهعليفاكصؤوصيخ

3وفقععنخغضوناسأواساباطهفوفوديدبان

3فىحهطفيونورالسوننخدهمهبفاح11قصدر

صجتئالبرهاننرىوما4ببراحتاتاناوقد

خارتتهفهوايهوعنجعهعنالهاضوموورث

معدتههفهاثكوهيملعنافعجيحواهذاك
ءاالاتابة

قوالفاعنرالرفيقوشوتبثالقععدهإيخقاصار

6وكايوحانعيهوقضتفغالالىفىتطقالإللورأ
3اضحاعالكهارثومحجخاصالغيرنؤيفيهايبئلم

8يبهاانشرطهفيمتقلبرغامانوغيرهازعفي

9رقثعاهالمقثيئكجلءرشاربحهافيترىانبحدعيدأثش

ينابينصيهمللالبااربيدبان211الضاراثحةدلبهههيدريمركها1
الزفبئارافحتطبزسللونهه3اصتهزارأحممجرلخاخضونكهصرتحغا

االنلرللعاللل6ؤرقرفىذقفظيث5الهشميوثللذبمهلتىالحاضومء
ثيرللحجمخاخاملىالمطريمنحالجاحولحفيريمهابو7نانىدس

اشجالىينقنهاللدينكتبلىش8االضظلغبرلىابىارثالجلد
ياضوبوادمرثانقطالزللةولدفوشأ



اتاجاابابا68

تقآلوتألثاففرسهجابلحظمتذيبناظرةهـنو
3بحثاالحرادثنيتجحوسرجؤلذاتهالزهبرايام

يستيرويبخاائااليكهضهلياصلصاوماجمبت

النقاا3ارقاةافاعيهوعصتقاتلينفماالقاةاعيى
محدثاودآضاناجمداواصآااخةءاإهناقدياذب

تتشبثأانهابتفاذالمحطهفحوصلتافاعلىيملو
تحدشاصابسرئظلحىنضهنجقلاالخبارمجصلهان

قكثااأيجالااذاغفلرتقبحقاليابالرموت
مورثااطالئفمنكرممجرلموالتىلاللةالجحللمنعريان

3نجقاحتىالصدورعيهءدايسمحهيهجعجدهزحهفي
9تقصقاوتشعثاءفامجىلكتائباالبعضعنهل

االظالألنجخاابهاعايتيةءاورعليهكرةوتجه
هاضيآتبثااالصال11خاالترىابةاكورجحخل

ءيمالجيمفايخةص

اوجيخدهاءإقلرجىافدوهالبزعمهافيوتصابيجموز

حجاجهديهيخمفائرإبكانهالقاعتريماههاتحت
وقال

المبهجعاضحالهدياشتحقخادعواطالنيا
خرجربرتيومصفيأدمإفيمبدنال

قطجمعيرقاةارهالقحاةكه3النحالرص3ءفالضغليديميرنوها
6الدنغاالى5تعنقتتممهللنافخوندلنفتفيللعلويراللذىهوء

01رصخربوجىىاراالشسحثدل8ثهينفخيفت7ءنابللللا

مجلارهـب



781ولتبمالهجاهي

وقال

السروجوفيبضاالالفيوغالواالفررجفيالنصاريحاذا

وجءاكلهقدعزتأوانكهذأالدجمالالإعورفقال

لماطةفافي

ايقبححالهاءفالبقواثالهناسمىاياك
تذبحسررةحشهصرتهرأحقاتغنىافا

يهبمءاروا4فافص

وصخاصتفيهمكولثإتيدفىحمائأالصاحلرريا
كاقدلطخانهثبخلبمعواصصماحرهاذاعرقواحتى

بيالدالفيةذص

ارادالحدوىغلبوامحاشرحولتة

الحالدااتفاكايديرثمنحرته
الجوادركضفهزمتةوسدبمغلكان01

يمصدهيرنأرفساقالهاودعهوقاك

اليبدهمنضاانبهفاىزفغدا

ابريدبحدوالهتوبواليةتابم

صديداصحصوخارحىطباواليئاسي

وقال

6وكديمطيمااطلتيبحدوعدفيامف

لثوشصراكوهواصلعبهعفلصيص3بظيرطاضخمىاصمناسلهء
هدللغاالحدادفلليمجاتالمرةء5حتاراثتيراظلوفارأمتد

يخاكدى6الاردلبريديرحدويهحجبتاث



الرالاللبه81

قردطةضلهفعدىالضكه

احمدوالاقةرفاشوفالعوعدوعاحآينخريخ

دهمجصبمدمطالقاالثمافظةبقولهالمنىصرع
نفرداالحالمينوالمنمكلينالماالخيرفي

فدأذأحودييهفهانشصملححينالمرهيسمال
للراناية

وهجريجفوقىغلى3ومنيفلستوصاليافطع

اريعلرقالفريصداعينيعداطلاثعثهىال
روتنجامناينقلاينرلالمودةفيذنماتء

مزوروعدوالفدررصوالتاببافامهوكايخا

خرمالوقتحفرالفضانمجسبدآموغئ

اضرفاكسويولكخنيتصديعآواظهرلهابديموف

االسفيوغاطتفدخنيللهجرفلستتعجرنال

اكنرقجمتهملمافدممفموانارلطان
الحجىفيودخلتخيهبماعرهمزمامملكمتلما

واالمربالهىجماهالياضبرآالفيمالفارجع
وقال

كاجديربالصدتوهابهتامزعنيصدوفدالمول

جرخيقمللصالالصافىكاءافمدلمدنباادستجئيءالبهرالماارفر



9801والذمجاءاي
يضيرالهبماتحلكءفىالفعارلمكأ

وقئ

سرورىغتهخصرهىثقيالزارفي6لروز

فقيرفئاخاخاساصكاغررحبمالمقلباوجع
3والشحيزحميمرالوالثمرابزادبشير

3عيرعوتاحعمرلمنث3االدبسبةوقال
انهجصبازاكقبهاراصةتجاخ

بخيرونحنعيئاتماليهفقالت
دتخدمةيطبغانفافلبىامرضت

لوق

امرهمناخارومافدعهدعوتفدمنتخافهااا

دبرهءفابوثكةرابادترإنهال

سرورجمأفياللةفيقدشودجاالاالراكقويوفال

فطيريدبحيةشاضابمفيافىدبسيةاصعثه
ماال

تفراصناثاعاكاغصآآحاتتانتيظناء
اجرانعملكأتايابقصبمنونقبا

يخراشهمنكائاخنىإررنامنوء
تارابماة

اخبروابقاتااخوهالىقدلهممحثرمنانت
مجوزاوامواىأيجيسةافىالهدالذيمساريقوظر

قهرآقراالحاكأللعرل3لحاراتاطيمه3دىديريا
مجحعمججاله6لللقرميدولبرخالمطللطيناآلبر



االجالرا61

لىوقا

صفصبتابطبحدشبهبيت

الإلفيمزررمثوكوخد

3يزواككثيرةفريةأنه

التخرينثرفياثرفيهفل

3االفربمنخترةكةوانفه

إتالنزسماحهبدااذاغمبه
وفاال

غاهزاحانرهالمثىهنيةمجلسناوجؤصدر

والماشاضأناأخلعثألبلتةانتهاعصحروخا
وقال

هيممودتهوحمارتاكعدقعناتاغل

هالبعاحلميهكأاصاباناجااذاوصا

مزهتهرتفالموةمودتهنتحم

هـإسافيفيزيمثىوجههخجويسترمن

مينالقايخةفي

آيتاثنحالاوتماكوهعآتحظلدعةيطرح

أبىبعودفاش3إيدقاافوحرهاعنكناريقطع
كعءبالننفيوقاله

رئامايخناصحظمدينهطىوقين

مدكلغيظريخفحأدلنرنيةكالهمجازمالكلونيءباللوزالحريزلثلى
حمينقالمتلهقاحمةإجةىءلحائحصاطففبزاالفى3للودالبةلدثونيز

لبارمنضملةخذاقابىألاياوصوادعةللب6ءلوجيىلعظكلمز



191الذمءالهجاجمه

صايئفداصاممتإمتوففيوتاكهاادردب

لصوصرابرسمنلصفقالتءجاءالديمذاصنأصعلهقا

يبرحهاكثرمبضهاااتفاليئباصاسبفابم
ةؤل

اازحأنحهافيليكاتوهـاتظااصنايا

3كاخرسكأخاغمنئاةت5ءعؤاللوراين

الخفىيحادهافكأوفنجبهمفومراص

الضتوقدفوتغصنبضمتهيسخرنمافي

رجياكاانهاحلفباظةدبالفوحتهنصرقيتد

الرمىيمجئاريطغثتىفيياعامرالخلرات
لالوالنفىثالصهالديحهفتيدلثه

لىعليهموفيهاالشببمصرالحمإثاةانما

6غرسلهبحضهمغرسفيسارقةفويوكحئي
يحسوألاشالعكبتبتيرالجلباقحار

صىحهفرضانهكورضأبداعردهلتيزاحاما

ملىفروصكدبصدهمنمحرقربممصقحلتاهليا
ألو

الرسمنقريبتطيقرباالنفىثاباحزاخلقتوقدلفرل

ىااافالجمجقديربحنىزوجةضرااقألصرتلعق

منارمللتذللقا3اصاداتضرباصفرتأخالزالثءللظباا

عبرهلالرمىيطرحكيمجثهنجىرجىعصعلعيظثوبللفوضةكه3

يقحديربكهكأ8تثدخئلثيهمما7رصلوث6لالف



اخااباب91

هحاثيهايخةقة

فمايقثثىقاسغاحاكىوشابعالمثخبرتإطبا

نفثىقاالكتاضفالرآسابحانختالتبنجموفي

كاداويحثثااثاوبكيهاإحميخىهدآشهخسبيهااخقرخ
ببطقخراحصامعنهمميمهافىءاالوآكأصازاتو

المثااجمهامنامماءاآتجلىااخمإلىاهنالءوآقى
شاصالحرشجهلهمالجهاةذافؤحلهاهنوفدنصض

ثويقوبخيطعهالحاخطهزببالذاإيذوفال

كركأبالوكحروانت4افدصفكراانت

الصمادةتافح

اهلهاضخصثامناتتؤةءالمالمثاهـهايك

مسهاقرصىلثينيتالجيهالتوالجلبهاعهدي

دعصوكأنهفغاصخرآحواشهاواذاعلت

ريثعالعصاكحهةثهيلمضالجناحمنتوروالملث

ثقيحنهملماخاتسمرعنلبععهيت
رخصابهحزهأوصدشبممتيآاالمليداهتاخذ

خصواأهـصممحببماآتئوجدوافعروهه

خصمراواجركاالرلتصبمعقمتطجالتحييث

معضصرمماوالماخرهاصيىابذاكفمضى

اذاحقهجمثىهةلدصىله3احاتااوةضمبمابفيمله3ءللضطاهـقماعاء

جناح3متدفيثاتركرمكر11له5ت5اتشيرةاااخلهاعثاالىءرأ
رطبرضص06



9االجارل

ترصلهجارحتجؤصيداهلهمجطوالدهر

اخصاملههساكناعابهأفتبارايافعا

2واهلهاخصإلبطوإزىجزنادؤنجطووالته

اللصسطواتهاجايالحمايلخيتمسالخولهم
جحاهااجقيمصنوعةمعالقهختاسيافها

رقصاشعلىرلهمءيرجمهخودو

اطرصتقواقىوطنىغاةاخيايستهمتغل

ضخحفرأرةبهاولهمرايةفىفيانهمفف

نصوسيرهالحرامغوحممتقدروا

لصتانيوصطبهاتالزاحديافابدا

الضفعىمجتيهااوونجاتيمصرهنراظخلأنوص
تخصمفارفانحديحلقتكهامةاالنامقترى

رخصبدرمولسلموييخالالعرانجطرخصويرو
وقال

أ6رجإلوانهصيبيئحصاةوكانتصمممآفاطا3إتعرونقت
صقعىعيقبدعثأيتوىمقالذىوفاتعذاليفأجهت

ىايضادةقافب

7اهرقضيءماسايهيويهلوخه

8إرخيحتىوضعهساعةخصمىغازل

لكصكجائونصجملفهشجيلصطلا3قحبشاللببتالخصكا

6لرلدرأستاولولالمداحاللوالحلصالجيقالحيهاى4لديرللرج
ذقالليهى3ءلقدمباطناآلخثهيرةاعتاجرةاطدغاطزوخاعرس
صاللهمحادثةالمفالة84



والذمالمجافي91

مءاطااقافيةح

طالتنحرقالسوداميخالكغربةحمايمامالربلهغراتي
المحطاالكالالرضاابديولستبهاسرشيجؤالينمالطلغه

وقال

رباطهرخوختاترواطةاقالللص

طهضراعكلهيرطلاهـخماالميرقألوا
قاله

3فقارالقطأكاتجيافاشاتكانمثقوقاصف

االكارطجمصفصاكاتبروبدكمفقلىقومبهوتاه
وقال

3تثاطنارالفتانلىصاهالثراجواصحاطاببيناوف

شاطرياحفسوامنيروثآصمألييفيكاشنبابردمن
الحينقايخة

صنععيثه7بيبمولييدهلثئآاعطتفعاأبيت

وتنفعتضرخاتأفانقالوهةطبصاوتالدومريانلى
رعحعاتليفأتوجنيءيومماالدهرهنامجن

نفعبذيولىضربذيوليىيهدطبرصله6ماليوابيت
المحالمغشوقاعوماالءصوئحيتخلقااللئحماذايم

وتاال

كحاالميريديؤحمممصاصرصالةالتقجلايارب

لكطرفصدةفي3ىيلوصرادشبلرنينالثواخالفلفما

االملىالحجرالصفاةءلثرفبديباطياء



591اراحللب

سارفاصعاالركبامامحمارالخبتهللصالةيوصاتقعم
الغينقايخة

3اليالجرعةاصنلبكعانقرةالمالنبلهةصال
3افارخانشد31اسدةحإعامنجدوت

ءالفاةقافي

لجفاتركشلحفمايحيانكيفاشربالسلوياليكيف

جفاامرضبارجرحتببىياةصريفييلوضنجرواكه

هفالةهفازحي

لمقإط4قيالىشوفمنمااحهايامن

ثالحثاخناماصقدالتفءالقىفاها

5ظعارخمهالمثيشاوقىنوصاسثابت
فرفعهبراسالصقعيصلحومن
6االمثقطوماركثلمعيصقفاهىوشطا

3رصفاخطأهلمابرجاصامرصولو

عدحاذمهويامن4كذبدويامن

خلقلهإجىدالكاحتىحقالخقت

طرقابهماكنيصرخالتوفدقدر
8عرظقبضتهفيبلاليذالكفطي

هاكاوعاالمزو3الالباجرافارباكالتللىفىخةهضكأا

6لالقلدفاستعلبماورترالطاخرافوف5ايخاليفالطالمحثوتضرعم

للبرجماس3والمدلجذبالمغاللطعلردالصحينهالرمىبرباكالهدفالقرطاس
ييبىبذبل8هورمبراسقيالهواهقيالهدف



والذمءإجاافي91
وقال

1بوفالبنفيمظنفتقتفاينابدعةعنناحدث
محلوقفاررأسحوفهأيشافتقصاذاشوعت

القاو

ى3خقاطيضرنيفلىجربمإثالغاكآحاصدخقآ
3تحئرقبونارالذبالةكمانحتتضاحئمنوى

وقال

ءظيقالمالنالهويلملثوتاتةالانالمحرىآييابى
هريقابعدتحوانأتوالزاشراصارمتالالينبرعم

6رالبروقاجفابااشيموإتاجهااطربمنبكيتكذاك
7حريقافؤادلمجاماثوفافىللاجنهـالادريوما
ىقاحهحضثمفنوقاصااحظإدهصسسافيلمتيءيااال
ةوموقفراجاصاصمقاالعاىمىالرواففىفاللقد
صوقافاتخدتهالجهالكامالةارادتزناد

اكخيطباصايشيموكانبرقينهم14وايئهد
بقاشمنهمنارهفاجمأوكماكذبراعيه

بوفااالسفىابهنفوقدزهاناشصغابالرضاوكانوا
لصوقابهراالىلصقبممفدرباتوقارا
إخعاوالعمرالبريقاويموايخهضزاللونهايترك
ااالطريضكينجرالمسوالدهراالطةفىاماممظل

بفهااحثدلنيدلعيةلهتاك3خثلليشدةالجق3امرأاصمبدعة1
دهمظق8احمجن7انظراج6زبةالحبراسبمسر5االتناعاأالباء

كيننصنريمبنالى1اجدبراناخب1فاحمقاأفاجأنملفي



79الرالباب

1صحيقاآعهمنازتفيبطرثلهتجعتافا

وضععاضرآيينهمتييقايخآوكاتاالناموفرمن

والحتوقاالنرائضيحتأديواخالفاذاكانيقضيممن

لحوفالثتهيحطلمفلىداباليهالموصليوقا
3خليقانهبوجهةصحقماضاهفقدويبريه

فصوقاصيحتهمثليرولمزهدديفاالئمةوخاألوفى

رفيقاؤناوباعوابحهمعلياقاحممكرضتوقد

ءبوفامجسبهنالردانمنبابهللسياطح

6عثرآفيقاتخاالشفاههااللواتيالبخصمنعظطت
وقال

عمقمربهمنلهفجئاالمجالمذتنف

7احمىيابالمرتكاصهافىكماواصابطئهفغؤ

8اويطبئيممالحثىلجةتافيماتقالوال
وقاله

خغااامناليخلىطيحبوجهرصيصحالدالمجينتلقدى
6الزفيانافنينادواقحىفلعاالدجىرقمىياناحوهألمااوقد

وفال

والجقااالضازكتئحومحيوناعقاربهابطابةدصت

فصمنالالنالضاللغة3بيداصيقاهتاعدآنازخاقذريح11ؤ
للطيبشضربللرفا3والملالواكاباالصبعلقاصماادوقحرفالى

للبشت6سىاالهام0والجرلرىالماهةلمنالهءرانللزمنبتخذهاخ
لحا8دمن13تكالى7شدلتفيألقصللفيقتفاغألالخراصأتهاالبال
االضاداالضضانضيهظتادبهدكأ1وغيرللرلبجلدوعالماللش6كيف

اليضسعرةالجق



وللذمالهجاتي91

1فرقهنالمهدفانقاكأفيوللدمافزعىقدانيحى

فاخافايخه

21علكلجنتقديديثهانووببلويلهبلويحله

ايثبةيمتدعنىاناألاكيدونهتعضصرم

لبمالاذيخككلومن

وقال

اوتركاالبتآفيمافاكمل3تجلفامهالمطجونذيا

التدبهروابحدصلكاوالهاءاطلقهاقةبانعلمضماا
بمالماقافية

3االطالالضأربحدرقعديخزاالالخيطدعاالفراقان

ءخاألاليختقودعديةالفجرفداخذالديظافي

5ضاالاللبسنقدصرر6رابمترحلهايومفياالحلىفيوصن
6اصقاالينيمخدينحاتحاطعودكأنهمابيقعاتيبدين

7يخاالقلسيئكأفيوأخلةجهاوااذباةعئهيرضبانت

اصماالحسغانفداشحككأنهاالحديثانسةيضا

وجماالافةوفيهالحةالميونمالالحيموجههاورقفي

8وحماالزالزهانقلبياشرهـراكأشاجآاصمريرةمحت

ثقااليهآأشغالوهمومكربةبدكلمتياشرفد

ئتحججويكعمةولمتزحميحكلمو3فافىللنرتهورالمدلنر1
بقالىنونوقعبدبةالمنازلثارااالطالاللمثيراظيعلبم3شجبوشيطحممة

لباهرايالالحداجهيظةيختوللحغاافكابلةلثودلدطوبركرجمممحل
المصوقهيرةضرتجهبافت7يخلدالهدى6للشللدرضجرلزالناآلر
صنيراشابا8



91الراالب

ضالاليريوضاعوأمنفمالودزثقدفوموفاد

وحباالزاخلةوصائلففتنفرةمنمهمنفطمئنما

الجممءالاعرنهارصتمهااةكدراطقوميى

3حالاللحهالضافلينويرونوخإةضيةلرن

3ونجاالتحاشآيتهافتونملمةيرمءالوفراكأو
صاالاومنهمنقطرشرادعواافاالحديثغزيلو

وصاالظةمنمكأوقماعخمجمهبىأساإلوجوهصرزت
ومقاالفيهمعنراووجدتالزقيخلهواةللصرمووبحهم

هبهاالينللمرضواكوناحلهابالغنائناجلشىولقد
الوقا

النؤالاداءبتنروابنعالخاكاصهزيمةهناطةقداخلف

الحملهعزوالعةالثيغصجلبلهتاحاصحآالرىالنعلت
وفال

ثيغزالمبفيصحماعيهمافصئهااءلمجهابايا

75جموالهسافىشبرارجفيوالوبالدويمثرعا
8جالللىالشاةاهاتغىثباجلتوقداثانت

وقللى

مأمولواعفىواوعدتحليلجاادونفدحال

تمجلءخاوألىوخذهاتنحممنهاصئلتخيرافا

قاصاشاقطونلمخونتلمننرلةالملمة3اتجوريخنهلمال3اتهـالاتحك1ا

الحقادافةثئلحيا5الرضطاجهأخركصاالتييلدصر4نازوافارآالجانظرضصف

3متهرابعبيةحكةعيهوالىنهفااذاحاصمنحاجكثالضلبلالق

فنانلىمااصاذاقمنالقش8اتحجالجديلدوش



والذمءايخالهب03

1احمدوجبرلجافخرهامنكرمتمالسرةنيمحسي
لملىةو

ذلثلوعزدهتقغاتعزاساليةكحصخهضثحوص

وغالوسلسلةافيادصحبىبعديخلصوبخهية

لخليئوةتجمليمتضاماإلةترقاطنقضولم
3لادإماوولمةمجريحآممصوقاارتجاءولم

ئتايرغوويغلى3جعوسريآسيسليهاهاواح
ثالمدلالواليقفايطبزثوكريوملصلمزلووجط

بالمممافهضم

بنالميرتنيقدكألمررجاوأهألوباالاالصذا

معابغيرسوانقضتمضتهذهقبلمنللجورلةدسكم
لجامعناناوسيفبقاذموهوآخدانتىاالضجييحملوهل

وقال

3مهبمآطفصصقطتالمالحفقدجمودالحساناامن
9بالمطصمهحرعآومايةالحدارحلابقتوظلت
مهمحتهعزوجدتدرهمالهااذعتمااذا

الهازمزمهعاصهيظلكوهعآزائتاافاصزقت

كفهاصعسعهضيعتلماكنهاصعماورماكت

دطايدلهحديدقاطرالضليخدجمعلماالياد3واهالبتهعيرتفاوجلياالصةا
المدليمالهيطبزءكالحدلوعاارحلالصحفهطعاردثديدفالحعب3

ألمجامجراصناتاهقبضهالفااالذيالفيم6ؤالظمالجور5المعب
ثرتاذعت6االفيصائقوهرحادجمعبهالحدك8ؤثخعى13صمه2

المضثوشرايقر11



اوللذمءالمجاي

محاصهمهسواهاومقفيماليىصاذجلهامتريه

نهاحصرمهءقغطرئصأئآلاكاجثهاكأنئه

حهلهاصوالوتحتاطاظهاصىتمرمئه

6فعهافرطمهاذافتصللصشااصانهابينتري

طشوريممبننجالعتفرفقاكينارسميابناتصةابااوقال

31العظائمالالبلتاحمافيداولدةومكاحهتفياخيوافت
وقاال

نحمفيهغلىاللؤمحرمالكرمبدركسعايابخيآلليى
فيماحكماةيةمفصرفىالعدبمافىبعهحدثوني

واخجمبقفاضحىثمعزتهفياللةخارواص
وقال

اربمالارضهافهمقيماببغداحالتوقدنومىكهف

خومبحوضمنممللححنعلهـالكايافهايالب
6يحموههاوماوهاندلوالةوالصيفءأمتاواجرها

وقاال

امفحالهقحمارقطعكصوتعوخهاكنباالسعمودبشة
اتجاعظكاكأناووسمجهعيدأنالكفنهايالهى

اظاحمااللاظوتدعوبرجليهاعفااغاخاتصلىكنوعابده
الونقايخة

االخوانهغلىالغيبمتهماالرانمختلفصابلي

نبلتلفا3صيرتدالقوطمه3مفقثةصلاخطاةاصةالمتلبيطاالذبم1

ط3ضااالصودمنصاليحص6اآلبارلركابالشهابرءيراللرالءالتالفلى
ةللتبرلناووسامعوتمصخب8كت



والذمالمجافياراالنه03

ألبلقانيصثعرضىيزتالزهـأتمعالودنقاب
الهجرانغلىءدافيهارضاقلقيتهاذاوهو

وقال

مدفونغيرميكلنهلالجاتحلةوماالةلما

وعيىنضامنبمسرةلكهكافدتددهلبالثام

بحلحكوناالحقادكوفانمبظءالجزاالبدان

3ونجونبهفييمنتثةالجباراالخربةيصلحال
وقال

بشانهووليشأنيفيواقبلت4هراهنيدىمنجيابهى

4اةولىتا4ءفيوعورتهنهابميخنيلشارلمجكلوراخإالس
الوقا

جاناوىبهنلمجاللماتثااللالتنالوآجولة
بارانيوقلىذنابالةطتمجركءتكأاذاوفله

وقاال

وخاناعيدمنفحاالزماناعاحباككلن

تواليراناهـاهمنافافاهناعيتا
وذال

الحنانامجثرأواجعفرااذعدجممخمالمثرفاتكئ
السوداناا6ياصهجحداودااالرأفي

خيالناوجوهنافيةجاهىهناالقصملتث

االعضافسادابخل13شوهووبلشاألشاويحبوبمالجا1

همااالوليتاءلملشيففيدوكأأساشصيرةثحةدالللصحوةالزبالذنا3

الحيالن3الوادضدبداطاللث6اللجامصيرالخلىحضبمحنىةيولالجبم

خاالمج



3كاوالخرياتاصثرلبانيساطاأباب

يتنغيهقاصمبابعلىلمةبالثدليتراهبغلكل
ليوقا

اشوىنهـلالرضفيفوتيارابء

محصةاإلباقفاماتمتنىاصاله

عيهاخنإشعههاارصمخرف
6ياشةشااذحهااقئبماليما

فاصلماطا
ياتحرأءرااتمنحبمثنجطفي

3اغراغيرفالضكمبهصازاءأباتىمنعاذلتىايخه
تواالبالردالهوتتاالى3جيمقلبمناخورخااين
ورأالنومتريدسنبةناضلاقريقانةوتو

ألالاذيالصبكسإضكاسثتحيناسالبحنىاايولجرخ

االدعاسواداالخابصشرففئىدنالقوحهوقرص
1فابماتاربامثعاتءاااوافيشكتةحبروكاس

ءلةءخاخضراخاةصدالهسودلةىغحاذأظاللافوتى

اميثاءجرعاعالخثىضهراصاألسامتاليهاالفراتاجري
ناحوهواالالياايرحمثاالبا3جمرتت3كاكجوداصللثح1

رريىراالإتىايأظإةث1وررتات15التنيلياالنا9تويعداش

لناثفإلمبزل8رتفعضرف7طاالاالايربلة6لهالمسواد
فةالمالنتتديسةلةتبنر9فالجهتساءجوطالزنتللقاراظر

لللةاالرفىليئااليهارولالجرعأا



هىباساطاا03

وفال

انصحهفياصقبستيمجماكىفيضربشهمافدقي

انوالحرالمطالذافيكرتزوالالمزيد6ملازللم

العنانيظئالمحلرجاةاحاباالىعينياعديومكل

االمافىعيهنجتريوقدلثذاسوىهااذاحوخهالولما

الواوقافية

طوالىنصورةبرثبةادوصيامحآلباصآل

الدوفيدلوهناكنيانجمهفيينظرلمنل
اباهتانة

بتاسواهاولييريهافعبنتضبتقد

يخهالفينغلىسارتحاجةالىيومآغدضهاذا
بالنيهدبهرىومسحىاعرضتلهابهريجرىوا

3قصزبهعرجاهوجمارةبنتالهاعةوضاحكت

بريهاباباذاكوخلفالمديبابالثيحهيطها

وقال

3فيههصعدثامامحدثلصاحيلخهيحدثنياهي
ةصقيهالذىسخواريلبه4بريحاتويحيا

الوقا

4ةتانطنثهالمحةتيفآابنياشهرالصيامجاء
تأيهافيعايخىلسقدعلعنافاتانالوطال

فمهيخهالحدثالحدشرج3الميزولةللغثة3لنالمارصيف

ترحمبمعمه8



اتإواظرالثرابي

انساغيروقاببحينلطفىكلمنهايكلوطاف

3ءالماصيةعليهادلحتىجداويافيبالماحيموص
3بخالخهذدكيهنهاخلصبلهامجنيي7بئفاكه

ثءالفقودوطاغتابهدقاساشرذىيخهاصجمفىنظله

4عفاينبالطعومهبطنفىاتلحظالشىوعينامعقرتثم

بانداحراتوباهادماالبهيمالليلهبرداذاحتى
رمضاهابمدطينفوثافامهاغاديةماةعليهاالحريفصب

داكاافرقناطاظهتصفذوااللحاظخثقيههاي

بالالالوردنفحاتهنبدلتاوهىالمجهارردهنفراكهفئ
ءالبرعفرانجاتمنمجةغلىالمزاجصدالبأنه
واحشاليىفايفيالحبشرارفقدطرحتتحلمادبهتياصاح

واضواهانواراصراقبعدمن4المحافقامالدرترىاما

11ازرااىعارضيهغلىتزريمأعوارضهفيشعراتتوقدع

ءباخفايفاحيابوملوألمغتااالنافثةاعيت
بكدمقاعبهوصببجهنعارفانظرزبرجدخد

ءباضااللحافييصوبولملندتهخالفابليىياليت

38اغو6يابلشجمميقدروكثروافاالسفالحلمحرأيتما

رافهتوبةفيليثتيهفاموفاوذاكهناءافيحمجف
دراالله4الجدلجدرفالماحي3يانلدبهيرءفاظهاهايض1

امرلثديدعتثال5دواحاوصالبطراالشررجحب3للعضير
ميهرضنث3الحرثدةضاللرللحابةلثادية6لالداىبةللندر
رولدعلالمزيج6حابضجرثمرللالللطرىالجفا8المحعردقةالهيف

فالعجمعفالح31اصودضرزحلل1اسلبتصتء1افعبن



الحامىاالب3ء

وقاال

انورالمابنارالرلزجواصفراتجهوالهعومداو
كاةصزاغاليرخعاشةالددتفيدهاتقاحممنهاماشآ
وصفارقةهناويزيلبمةاتالزيصقلهامازال

3ءالقذانهوأعرلتالدنفيورهااليبئلماذاخه

ثءاظالاكاالمريخكتوفدقارهامنللةفيوتوفدت
هضااشمنوتتجةاوهفدأفرسبيكةتحلنزلت

اناشكارأسفيتفاحهغومةطةمندلتولف

هساعدكلالمدامةأسعوعاطنىبالصبوحفدكرنيال
ءالمقاتوعداعاصقينعنعذولهاارقادثعلللةم

ضابالىءاألحثااالصةزتمآبئيعنلتأطولضدا

ءباسفةهـصضىإتنرفاالصباحاذاطلعحتي
ءباابيءأآجبأكطنصويشيئالدجيتحراعناا

قال

3والصفاش4تبفاالحنراالسالفةفتا

ءوهوصرااجماةحهةجمىمحطااعلماهندنوح
ضاجالماصائبحابالمزيغااالبارمجتواذا

تءإخهتحوةفوشهدةرالجاجاذمزجوهانو

ءاصعيهكوبمصآكفهثراهايهـثمالذيوكا

قذىبهعاالقذا3ابانال3اللىااصكهواريحاثمب
اطرسدةضاالىزتقبتتفتاللقاروضلثرابفيجاقطما

المزتصرحتمجتأافبهرللحذراهاخعرللالفه7افزعارلحا
المافقافغالجاب4هللفيهلفنب



73الرلمموالخرلجتي

وقاله

ءبلقاموعداوتجلةغتاشربتهاءاوكاسكمصاعالي
صماقوتنورمنتافطكأخهاحتىأالياموخاأت
ءبنطاغطتهاولوعيلهصاطحآسظاهرالىغهاهنقريكاص

وفال

أهبالفىااالرضبىوالقطربالبهداكنوالشتام
3ءالصيباوزهرةودالخدز4نثوياضارزهرءلىفاثمرب

االحثاضالفيفالديوكتاكنجثصوالشنصىةغمن

ءانابغيرقائمالكفسهخخهاوعلوحماالزجاجةتحني
االليمااالياتتخلابنلهوربميماقي

كاييضاةحوةنيبضتةالنزماالىقييىومقرطق
زرقادياجةغلىلتىالسمابهدرمافقوالبدر

الرتجامنبالخوفعندييمهصرخهقدلياتكم
وااليماهبالرمزثنصاصانهزبتهدالومههف

هااصوافرحقالحلطاياهازلهوقلتبيدى4حرص

ةالفأفاهبتلجلحكتلجاجصوتوالسكريخقضفاجابني
3االصهايهاصالفةغلبتوانماماتقولالحضافي

موالئبحبإللئاوافملغدفارالىامنافبقدفي
البىالمقرطق3الخمرةالعهايخللطهثوبه3الفالةاالب11
هاالصارةااليماوزارإخعرالدققفابأاثحدواصؤوصاثقاوموهللر

ينرةاهللصفة7دهايروءالفاشالنللفئتبم6للمشرااظلطاه
اخمرعديعاظار8



للحاعىاباب03

اباتاية

بااءهافىاللناتطاببهغهوهاالمالالخه

للذبالرجديشهعصوبصائلحانوتهامنبالزقواصبا

3الربههنهجحميافطحتخيهلثربكبععا
وقال

جهلمافمىوشكاااتحتممصفرة

احنبااعنفيهاالكرملفقدارقتوف
وهنكبظايهاواعببوجاكا

الجىلؤوءعبياجهاالعصيرتويا

لمجيبهوهايغنيلحاصرهالمجيفا
وقال

طربومنلهوهنفااليمطلبالحجبرناقدجاةزىاها

االدبلىطبرعحالالفلصباحركتهقايههلفقام
ذبمنوالجسمورأحمافضةتوجةبمديالأصاينف
صالحآوتبواعملاللةاوفاتغمهاناتهنغالمحةال

ةجمنباالعاجلنفعبمامىخلففيالحاكبشروالعدفي
3غرتالعطبغوصهافييعرملجحمنكاالصدافإلبسا

والريبارقرفحيممنضوغهلىدطتمنلشفنراقة
اكتىضاتيماعنواليففىفارئهالصوانجقكاتحكم

هلججامق8مةمكلرتلرقت3هظخيه3زمرفعصانلاز
اللجه3اربئالحاك6ءالماحبعفضلحببةؤمفصومنهلالماممظمبللب

الهالكالحطبللكمثرالمالنرالماهـهحطم



ياتوالخرالثعربهي

لو

علبواالمينلمهاعدكءوالقتالمربليقاوطابثاتتثه

الثرباصتوجباياثالتةبتهاصرحتىسالعيناارتفب
وقال

3خنجاوانصيبموفعنرآبرأسيحجاووانهـيجىانبدثميبال
ذبااذنهصبرآاقةاستخلصهالقيبهتواكبامعبابامكه

3محتباايلذاتبحدههنعتولسنيرمانواكةالمدالرال

بخااخرجىماقدفحسبهاشهجمتواجمهاحصاءالماالتسقها

دغاصتانفسيايهتدرضحتردصيجاخهاحسرةعروس

صجاتشععذآلوالوالتدمصصدنانتانبالررنابقط
6والطربااللهووتحسوماتبرلدأئرالربأسئزالوال

واللباالنىتهويالمفارقمحئهنحطتمابصدجآودتحثي
سرباانامحسفضللمجعئهظيملهاماطافاخاانتيفو

3ماتجاتيهمناوجهيقطبعواتقهبمديلتردتوقد

لجانافتيحاهااذأةعاصههاناتلت
عباضطاهويمنغيركقالمنوخهجرمناعئشرضبراك

وقاال

وليىعيالىطرتافهباندمانيتجه

رلجاالريحضابايدبيالمجكللوك

النعماحهالالاظمرالمدامه3صغضحب3ظلتجارتا

بلقطيهررالىالحغبرافءوعاالدنلوتحرلهقعرشبهالدصكرا
يحبىيقطبااليهاتللواكه7ربدخوه6العيااللسشبمكلاصم

ثهمجسلنءشوفن6اصربهاورحاده8ا5مرهل



لطامىلبابا

ذباعهالؤمواذبالكرىيعمرعهمازال
3يئاظارفماهرضىغتاكأصتاوسعه

كاصتاوثمازأدوالصبحفالللؤريهوداللنل
3بمحشثرضنرأييؤاهطخوالطرباللهوفييفندنيمنبا
وحآغيرنجنعثجمودجذبتوتعذينيتلحاقيمةالمطأفي

ادبوالرأيذئييطغاوولمنصخهضاعةفدهورب

6واكربيالحزانشراخاتريحفاشرجهامافي11يباكرفيوقد
القبالدرفىاصلثهنشلضلحتىمبزلهاللنروحيقضزفىا

ابارنهامنالدرفيفانجتابارقهشاءسافواطر

المبنارمنفهالمانورآمنجمبارأواانلمااثعومبئو
كذباصدولرالابياالظنيقيمهصئآصومحيشبجاللطافيبئلم

وبالممنكانؤخيريهصرىملىشعاترشتهاسالفة

9بروالمناعاليثاالصهالوقوهبهغدطلهجوفمأئ
لحبمناناسإوجدجدامزأهزفددلدهراملبينيتمة

وتاال

محهخةكعازالبالطربهشهآدعوا

يتنصاعةصويطاالبانالعثىبل

ارزبالريههقتهمألنقدوآفطن

الىءاالءاللراعلرصرحالحارالفعاالدبا
6شالعاباجموحاتدنفلحافيدراالمدلعةعهصفابخندق

للمرهالالف58افمرلنالثفالمبزلهانالئه70لطراحا
اثكبىكةلريب01أكصباالهعرحمزماعمنهاعف4



51الثرلجولظرياثي

اررثقضاععليهاسةوهـ مجو

3للذهثاديمتعوىقناهاكعاعنصفت
بأطةعلتةوطجهازعانيوطاال

والغضبالرضاميحشادناصييطوف

فىوثينطهرماشصهانميرآكأت

6هذهبارىملىزوساأفييقطع
وقال

سوموكرصبلنبرضدقناهانهابزعمءصفراصهاأنانا

اتوبثمالذنبفيهاأواخنجهاطابليثهاالوما
وتاال

9ةالثزاشعبواضحائثنياريفسالفياإحاصةكاحهربمااال
61منببالمداصةلجيتارايتافنومنةلطرااخفتلخا

يقطبحينهاالوانبكفيهحامآلءجاالذيبخديهبهن
وقال

يختهبظبالديمعرضكأنهكاجممة
يخثبلوكنوهاعحافاووميضبلمواننور
اتحببحعثاهفىصرالذياذاعتهصوىيخههـبال

والكبعقنهيخلصفااففاقصاغهكائه

لفعينقيقعاثكالثيرلباللقذى3اظعرفقافيالحببللضطالقاحم01
هبعط5لمزلىوللثادنالدمورالحقب3هامالشللذاديمرابو

3اثمراضانمنخهصكاعلىوهومدرىجمعللدرى6الماشوا
االسنالصافياضنبلثمايالعالريغهرهفالخركاللالف8اثبلبم

فثاتهاذاث1ايىبقطب1الننةيناالحعرصدلماللقنؤ



اطاسىلالب13

وتال

صبابتسيعهيلتههفالبدانظهطلطلتىاووفاذاهاوساق

ارلجاذفيافداخافييخكىمنصعيابابريطوف
وقال

وانجاسالودبراواععالطربالسقيافي

3هاحقادفيوثوتنرقهاسابكرمنجت
ذباا3تخهخلقامنزرداضمةضعنوا

تلجااعسهافيملجاذمزجىالماوكأن
جأتويجاصوانهافىفادارت

ةلؤلؤإلصاهنفارشقاورعالللونككيث
وقال

فىفهولجهالللهفقاواغرىديكهالللهتيفدإلفاعمقها

وررقيمالسماهفىغلىكلئحمنهخمهيللالريماوقدالح
وقال

الصبمنءياخاثصاثلخةوطوالثعربالجالىقعمفالىطرت

لؤلؤرطبهننظمنفدللااكأس11الماهكأنوراح
وقال

بهتعلهونهارهابهقدصةلبلرمث

بهسكرفدظزتذاكصكرايافيهظك

الحعروعاالمناصكثتتوتلرأسوصلالمنوقه3المؤمالصب
فلفقاقغالحب5ثطاطبمظطتمزجتءاظننغاض3دميراتجا

المبمرثافياثدسيرباللبطوفهافلدهابعادحمرنهيخلبخلطهال60نولىضى
كوياصحمل08اولعىاالللنر



3ياتولظراصحرباا

وقاله

كوكبدركرجمةيخهكلةقصيرنهارهلييوماالرب

باالبباندلخهايدايال3سرتةايجةذيهبهنخ
ااقافة

وقال

ثرماروتهالوتتحاجهعاتافدسفروجبالهما

كعحوبفطصصطبحاللمحرفدنبهاعساممامى
وقال

اقىثولكاوءاشربيجافياياقى
13وشاتمربمورتالديفحاانفي

نحاتيوقدماتتتءاخاتخوينيال

بدوناقيفامنبهدىارأخنيانما
وقاال

غيرذابجاتالحيثافاعدقهلهوهاتوهاكالكدعاعاذال

اتللحاصدقاراهافانيبضلةئهمكيئالمفئتصدق

ماتاانجةالتاكألىاممببقاشرتدفمخمرامنياطيلث
3بانافتوبةاالقاولستقوبةاعاجلالانيافلىءا

يخمالظليخاالصبحسارجيىوقدصهافيالصجوحتليتورخ
حلقاتضمةكاجسعهامنوطالماشابهـمجيىوناديت

هفرلشخيحماععنجداولهيعروفىفييةكرمسالفة
6مضبثاخعصجالمحروشاغتهوابدتثدىبمنلعاتللت

2للرولرفتىالحماالناةه3يوجمناإنجمخا3تجريدةصلةا

وهوللزثدىجعابدى6نهرةإلنةهاصباحاقياصرباابواصراط



لطاهىلبا3

1تجراتبالطينمعبغةخزيخةقارةالىأضيفت
لتاو

نحرتالحاصقينهنوجهفيالمالحةالحسنقدجمع
هاروتجرلتهكقدنظرتاذامرضةيخهفي

3اثرعفريتفيخدسياب15كماالمزاابريقهيمج
3للدغمقوشفيبكشيتحسهاصفراهعقارغلى

بافوتفعىفىدتئعضلالجمببةفهاصطءللصا
اخاماصمللىذبمنكالجطشحاعهاالزجاحيموومالمة

لتونقثهطففشقصرتجؤفهاترغيرهاولمحشت

5وصلالمالمصوملهعاهتتالهغضهذوووصمهابهحثقد
نذبهتقطلثهرصا3المالدقدسفتليلةيا

السبتيوموجهتدىحتىصبرتفماأصابركألم
ذتاالذىاذقحثافقدضمحتاصفعافياليالي

وهوهواتالرهحيألحظالوقالحصاةكظلليلكااشلت
هوآتيااالدسلحوادثدعقعدةاالفانوظرب

بنجاةمسرعهمدرياقاثالثةربضبانلتولقد

هـلتاهـحائمعيهاصتارالتمتالزمانغلىفرنفاضب
يكزفالبةالمنواظزفبهبهمطليهىةللزفتوسالقاالىهنويهافقلى

بموكبصهالللليبنكضطللهابيلرحيمج3قاتهمجراشملمخارلمهو
صقصخيمرةاظللداتاظاييهاللنخلطتصباظرةللقدر03

وتحنذوكه



العرلبفي

افبلتريعدفيااليوافظر

ممفورهناالبحشريواذا
نرجىظرنواعنيضحلمرردوا

بشلالنيالزرعوجف

احجبادءالصفرااكاةوا

الدجماالوفدايدعمفكأن
ادعتفماالفالبانكروتعال

ععةالدهغكهيهديواليث
غديرهمسحنئافاوترلمجالر

كارحظييىعيهفيالانما
البأريخهطفنثعوابعو

لجةفيكروضةفبخالمف

صحرائهبالمويضد

بزافقديابخدرغددماحيا

الدىلرباسريهقدياحتوللر

نهميوطةاتي11يدصغ
كلهمجلواطركتومثتى

53والخريات

الزناتيجتءاالات

طورهابلطتسوفنطتى

اتجمبهاو6خفنديت

3محرلخااخضرائمالثأكك
لجاةموسمارضفي

3تالماهاتهشلميقااجمصةيخ

رلشتجدلالرضىلحمعنيأ
بباتيحطلميرمليوم
5تناةويخاصتبه

6المرإنيالحعناءعكحط
كتالحربخترةعيهصبهت

غعباتيصفرنوكأنما

8النمولتمنلريحتاطر

9اخظدددالعيخصبحل
لجخاتبايحانالروشفا

وضاةعثةالكرصفي

اطيتنيذيقماأفعنب

عالفومومبمثمللطرىكضللفتحلدي3ينتتزروجتا
مماودثرابعناةدمرعاتبخدراتءللىؤسلالمك03الزص

ض8هللكثاالةنتظتتخالهن3الالشللظجه6ائرلبفايقد
الحنريىابخعوددكرتددالددصرنيحدطاثرءدديخه

للضيظللنناعلىفيرخحهفعنئرلغ



الحاماجابا13

1قلقاضهفضةمنكأطقأتمظةاذامثيلانما

3الجلباشفرةمنبهحضرةفيصناجةمستصجآتفئى

الفلتلتمةكانتزصرةلىحمافوفيبمراعدطابئ
االةذقبة

3ةهبهوثيرغزملهينمؤيلثهبمانفالكيخوضالوخية
ايتغيرتلبيلبئالسرىجلرللدجوعإلافيجمماكلماطفا

5الورمبثوثصوبمسكرهنيالماالصباحهزمافاحق
يثضةوناداهماظالمافئاسفجدومناسيئممونافتىو

7ثتتحغقادفماشلكفاضهالخمصياضامنتمل

8العهدمولوثقديمللدنانمندخررأسعنخاتمهوفض
وبحوثمقولمابيهةفاتاسظويقلهنازجاتجهجميى

6بتأيث4تدجمريرتيثوبءرشاهنبعطاطاقةقايا

هاحاهنبيمارغفاألتلنظرىوفىدميههفيباطوقدبدا

الجيمةفالى

بزطجمخقققعيحىفيكأبطنغلىزفتوسوس

1المزابمتجالثالالقووتوريدالمزاجصدي
الحاءقافية

طافحنوتسكرانهنلموالديثهشربتها
لةللصنلجة3هوعلىاالنآنيثلماويابطقهالبهطغامع011
للرىمامطفاءنكوثحنقوض3ايخلطهاالسعاتالجلباتنخاسشطرب
لرجدانرق6ثوربثوثهفتويتبيثلالبلالليئللررالذمالايلهصير

ارشاالخوديىالدكفكفضأللقحريكدثخيث3االكاثةطابلفويث

الحلعلالمزدج1بخلئوبزدللله



712اتإولظربالثر

احراجرزجكتلجوزاؤهاالترىوالحت
وقال

3برلبماالدالاالصباحالمصحوا
6باالفداحباهـعلوآاصصااكواعدوا

واالفراحسشاناالسموىاعناحثم
حبالرءاالحمااءاخيرنجات

الر

بصباحطرزتللهلةغاشةهـءوالنجمراظالىلمنا

مالحانوجوهرنأنمرأقكأجآفوياوللاثفوظلت
وقال

36راخابأروامزجىمحصومةاوازرناءبماعاتانحط

تفاحباقاتتهاوجكانبدعيهركاكاخلوقة
وقاال

بروحراخافاهزجااوقوإصحواقولهجماخيلى
2رماصىابالحالىوصةلوررداتصباض11ثرفقد

اصوحاكلحيلديكوإدىسلجماابرحرعحاكا
فصخأ4مجاوبوادطرجرشرسهااليمامنوحن

ايئءلقافيالوساثهحذاوهذاصوفلدياحل
وزل

الصباحهسيهئةمحةإحبااحيتهاوال4

حاهلحاشمااضلكلفيقىالحديدةفياكصفدؤصنوالجوزأحرهـجمالا
ثعارجىاللةالتبثاحرللالحتااصزاحدا3رصاظللريع3صحأ
الجزخدلتحاب16لمناهـبهايريدارخقضرالجار5حاخدبىدلى5ةلثومبغت

ضلطتمزجت



يلعىللمجه2

فاحابريهعولتااياصافبعاسانت
الو

اخاافابزخنجاكرنيوراحهسمعةوتمعاني
جاللهىوقتنلهمحريءدلالثحعثوقاو

5رلجرساحرلولهاشعروسيدهفيكثهالكلن
للالحاذافنيلهافظتهراهيفبئمتيوقائلة

قافألالله

اللونصالبرديخنارابرلهحمحكثجهاعفحىباطالقدومشعوله
دثخنيفئلرحاالمطايالمةصدخارطللىحطفا

والحمدبنمافيحلفعولمتواضحواالصبابللفاتلوك

6وللحدبارسافةواخياضوراحانةيتلظارفيالنجاتوأ

3عدوالبزناؤحلوافعاممخطفبالمداممعلموط

ردكثوممتوههديخاقيعيصطاظرصالفجمج
لبدحولخرخريقوكريمفارسرتصاوفياعنرة

لال

بدهولويدوالصبحفدكادبولنصطبحنديصيياقبم
الثبابفيتجلتفدمكاخهاالعاءنياثرياوارى

للرفللكوكبصبزجابةا3فمالمميهاجابنيم

طكريعىشقالدةشبهارضاح3طلىبزخ3الفونس1
محبماللطاياالمجفلبوهةالهضه5ضمحىئالئيرتياضمولةأ

وصطهصادقنم7الخارةتالح6يدآووآيدروتمتىخؤىمولب

سف6ظمحنرهجءذبشئىالللحجديعصةفمرويطوحى8

الحزتالحمالدأ1قةضبهع



ياتولظرلمثرلبي

لمحادفكلةاولذشضلةصاعةاليخدعئهياصلح
8صاداصرعياييألعيشعناققدلمجاالزماكلواشرب

جادألنياالرثلحتوارمنسيمهبردالللواثهاق

ستحالديخاالمطافاالرضىالجاقدامباالنالولمفاك

وادفرلرةلوماهبمشبهروضةضمانرترصماشآيى
كالفيحادانافكأنحايقطرةالزمانءجااتبول

تاالو

توشاعلماسقمامتىصباخابسمرةونارقدخاها

خلموربهنونهجاالدصععمجاتيانيلالةباببحول

فاصدلمهريوممجيفقالصاعالويرإبومرباال
ـه6وصذجمفوقجماغزللهخرةالفةأصىجهاظالت

الماردكتونصموثميماكاثعناالبم13ريانجلرلكله
وقال

مقدكأصهاكأضهافيكرخيةدفرلبهافدا

جمداهوتحيالقطاحوتحجمالمامزجاجآجري
الهو

ترفذلمومقلتيالصباححانواقدنامئهحمتياندبتم
ياضانجركلعيفمالمحديوارىمبصهرقفحيهةالظالماما

ليعالحبلب8بعبصرقا3الملرالجاوقاطمل5
تنمقىه7المأاونحورابقذلمضيرلنهرالجدول6صةءكالفة
سترولرى8



امىاطأباب33

وقنه

البلدعلهفابتكأخهافصةهنمرةيضاخاياةلكهل

بالزبدععننقدفداحهاكأظتصعافيإلشعىيهثعاعوفهو
وقال

3رقوداصرعراحولىنداثيفيهرامصهرتقدولل
وعوداأمجدجماوصناراالقانيقهقيةفهاصاهر

مريدااناعاثاراهوفاالمبنضيربهنيايخلىجم
وفال

إمثوالعوحاحمدبحداوقدعدتالمبردالشرابطابخيإلفد
ثتوقدحوةفييهاقرتةزجاجةقعيسفهاتاعقارآفي

وتمقدتحليخىثلهاطةففثباكءالماعليهايعوغ
محمداإاكااسراودالعاةجوفهاثوكالنافي

ويقحدبومجهنههاوباطاالفىبورغتهفظاهرهاحلم
اليدعافيدهاتافابتذرويةقطافاجناهاولما

وقال

101رسدوباردمسرورايريماغيهدعوبئاذليالصالكرعاثياومقش

3طاخديتدجفتامنوعياهارهبتايافيهبوقام
وقال

مفدودكالفصنساثسوبماصدابالليوسهالاهال

بالعبدالهالالعمقمبثروفديامادولةقرانقضت
وقال

الفقودانجةدمواصيانيوعودئيىصوتعلالفي

يألثاخاراضا3إبنيعرودارةاطرحرعراصر3مرةاولر
صثرهنهار6لرلأاحاءةهالىجال8



23اتلىاراكأي

الولدرافلذاذكاتوحكاىكأءوممأتثربالراحلشز
بمزيدختتهصاثصحالموعدهلمتسكلرب

بمىءأتافأت4صإز

بهربالالأالوقطعممرأاخمااصثربااردت
اذررلمدالبمصاييهاتجسهوقد

النظرءهفأخةااصخصالغبفدب

يروالتاالحداثعالنجهءكاافورفبت

القدرعلهحرشنىكبصطاليءاو

سقرعالجرألىنيكفرةإولهو
انحجراجمرةكؤادىصاءينهثظاالهافس

اظفرباعاحهتويامتأوولى

حرالىالىقوفصاتاإفيإجماصاو

الررمنصمآخقه5ااحليابدوا

إلصورخانقالمساىالهيقىنء

راصامنخاإلةجهااعامحايآيافيا
ىسرجمكاتا4اتإتسزكاواغرلرني

بالحبراباصأفاطاااحبحبفا
وقال

افعبمواالغماوعارألىعالفيهن
بهزاذصثبرابتشادمنخماوابا3

لعوفيلىنهروقاركاا3حربرتصتشلم3ررإلراح1د
الؤالولللئادنأ



الحامعىلباب3

باثعراالشعىجبمالنقافيكلنصنقاما
وماصعرليقاتالبليتىكأكافال

3والظرالفحلفاصغهتطبليساطر
نفرقبلةسعتهاتاليمينخنجري

مؤفئدبالمجحلواكالمدامسقانيقد

فدشفراخربغلىغصناللثرياكنور
قذرفالصشلذةاتيهنانعاح
جععرهنفازياطبققفوالوتقدم

فدخنروالمحةصئةاطعاعنوالغلىم
وقال

6خعرفيدفيعالهةساقنجرهلحنطسبالتدحثني
نمرهرياحهاهنطىذكلنلونهافيخدهحمرةوكان

3ثنرهافحشهاعنعنعتتبالمزاجافاصبحبئ
9كطالحبعيهستؤعاشقحنيخورهالرفادسضللكيا

9دهرمنغلفةفالخهريامرةللمحيمتحوديلمات
امراصسبريقمفممولمدعيهلييتمازال

1يبرلمضىقيءالثفاقطعهبذعرتحركواذا

سارصقتجاكفموالنجمالحقاربحثيونخصا
فيدطينظطببعؤصاركافهدلرجملصطرمنصاطر3الرملشمللثقاا

رمعدمؤاظرآلالبوتتجدعقهكه3عابىمقطباضوللى

المضبثةالكبم9لثركلرفل8يالخلىطالمزاعاصكماثخ6أللرللزهرأ
لبهررسثرينخحبعمطغ3اظوفماوا5اقينبزالبأل



3سلظرلجتالثرابي

أياريلهفيالخروكاشومايقابيخاوفي

اممغقلصارمهزاجمالارلقتلمايمينهفخلت
وقاله

قصيرزاربالمهدصروريوميارب

واممرودهوريئببحتهلو

بالمضدورمابهتيمنحلهافيو
المحبهيرنيفالحيتنىبمأسغلىبمر
3ويرباوولىاجماترىاما
رباوفيههوبطقصفيوما

كريرتالبفوتصاظجاهاصحعههن
صبرظحعتفدخدبوردةينهو

نورهصووجمههظالممنوثمحز

الضميرفيواعويينالهيااللذور

وقال

6أوطارعثتسالقلييخلشهدرامطجادتنهععروارضيا

3اخبارللروضوفيهاالفبصمبحينرياكيالجب
مزهرومزماربهجثثبههاتجلهومجلى

8صحازوالمقيينبالجإدرظاجمههفوزأت
زناربناكعنهحدثديخبميدينضارىاب

رساالجعاتللضارمميالخلالمزاجبتقت41ظتتخلت1

ضءطحماسطللزالهلليراطيبليغو3ممررجمع3
لرصل8كةااياا3اكراضهاوطلر6لليجمناخالطللبيربمصم

ئلجد01طزلل
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رار5حاحتالفيباأبربة4خهتهـخهءهرؤد

نظارالئهنوربهحةبكافينيهايلهح
ااصفأرنهحانصدبحةرموالنبتهباحص

تدا3روالبهاخماصحيبرألةايبخافظات
شاورحافيكااخذبهبدر4ذخ11وقابا

ازرارتهظيدحاتمةخحمهباياغصن

ثارثظقباتينحاث01بدونيهحقوتيخصب
وذال

بميسورمعورآقزخوائحدكأ4همجىئمنيالمعراترىاما

جورععنهندخةخباظةاثهـشرباالالهماص

بايحصارتورةابابءورةاواأمىاكالىبوتوفال

تصنارواحيةبززتر01كإليغدهةحاةضاقي
ةارحدذئالقدبدخبابلمقلةوفتوراما

ناربنيرواهاحرقييينااوحدصحتافدفغ

بألجانارإألخدهانقطفي6كأالدلماذويخجل
االزارالاصةالئربتغباتجلغاذاطيارءضاو

المهازفينزاأرافصااذا6ةءالماعانفيجموح

اؤقارخزفكأاتثمحتلميرارحكنخامهافكضت
للعقالجدحاااقهيثدماظة3اتفيأةضروقاضارا

فوفيلباياطتوبعرو7تجاثقبرةاخىتتاط5الخرلفمقارأ

بونرلكامبجمبنازإهـمرااكأشلما30ذ11يرالمنميااصدخاةمميص

زءدكيثواإلتالتراصيافزاتإشااةإليرزضااادةخرجموح
ارفتالقارافنخإرالغزفالححرالراحتفضشت1



533ولظرياثاصمراباي

باراافةالنالمنيحدكرمربىلتلقاها

1صوارجاتوانهاروطيئبثرىعروصهااقى

3الجوارأعافيدآعشالفععيةالعروشوصلفها

اغعحارفبلنفمهاوتصررجلبوطتذلهالنواعم

اربالجااليقلنفافابتاالطاقفيالقيناذا

3الشارضعىالىودعلمااتمصفالدناضافاودحما

صبرواتظاروصاجهامطماتقالشوالشها

هفرلرفيوقرتنحدرةعامآنعثرجاوزتفلعا

6الترغلىجيالاليثحسحالفتاقهنلهاايح

3عفارايأانيااللكلمعزمانهعاثفابرزحاف
وتال

8القاربالجدريىموانفالهاربصبفيإلااصقنها

االسحارطائربالصمحبشرقوزهرالضجومفدتولت

رفالمطللريفىوضكراالرضكالالحاشنعهماترى

االنوارراالصحالوانقاتباحصلالطيوروغضاه

9كارفيقطروكائاهنعروصتامجلوالريعنف
وفاال

1الهبرفريجعنالضيبحيدمنالعلىصتحجلالنرتصرفيو

تمىالقالالخطبيالدتان3ألعضاااالضال3ياتصارصوار1

يدبيرالحدرزمةراللخمنغوضاتحالتزحسدوفطضاخبريخطههمرقلفوتجمم
الييدللراباالل3الحرلنحتاربجخلالألثهيئاتب6وعاؤها

لمرمىفييئرفالرما6اخموفحادلتارشيىولخدرالراح8تالفلى
لبنىطهل1يروككحكهنكأطنر



للحاهىابلب32

الحنرالىالذنوبتجاجفليىزلةلمنالعلبفيثماخله

العدرئوايأسمالاالفتختموالمليلبالواهـاالطبجااذفي
3الدشغلىقبالحوادغياخنيمرصهيداويمايةضامنجضي
ولبىالرفيالحنالغقاواجصيداؤجالهوىفوقطباطنهوى

والكبراليههنتاجغتارأصهالمنىعنيجلبياربيت
امرىاميرغقاعالظلهيجريمةلمطءنيماصماغلىقدير

مبرتعكلىالصبرثحتىنىااوطالعاىانضيقلتحتىاشللويأ
ظلعقالقارالتعوىثوتحقبآفىبابليةاواالنابوكرخية

للخعروالحينالكفينبايةفصرطولهاللهوللةمو

6فدرمحهواجرلمجكحملجاقيالبلغمجتئاقصابيكلنوانمافي
3الالعاديختراللوزرهافوبحيدعلذةصضيعبانذنوبكريم

8سركههومنفافيانهيوموالوفالهالهةيومليياسيعنافا
الدهرمنلحريمروفعفذافاوقهوةبعومحعورآكلنان

دبهرىميموضعهامايحىلالدسحشاضمنوللة
سقرفهايخولهسريتسدريلوهاباتتولى

مجبريلجينفوبألنهالنرالمعحابهاجاطها

بهلضعصيعثوثتىتريالتلالمتحتترلفم

بدسالبننثالكبرللة3بكالىزوفرالد3القطةالي5

بدضفاجمم6الزفتدثالردمرراحفابمتشتدطرةبلهدبنجةبمكل

دومرصبملالط1لظرةةلليم6لرةاالمدلتلدفزرل3
هدفوعةعثوثة1اهضةالمجفأاليضولدلضربمضفور



735يلتولظربالمري

امرضيفحقداوساحنبالزهرةمقصاصلةجر

ابخرفالباليليفحليدرومجيبموجيمضى
الترىعقاربخدىفيبسحرالحاظهمكحولة

يدربماولىفىاصع5بالقطرتفديدجحفي
ممرىفيةءاالكتممحوىصرفتهامنيايك

وخرعلاممبضياثغرنيباردورجمهأما
اوعالمجرالهجراالالموتما

وقال

ءتهانوراالنارفيكانمحثحةبثرشابنواصقلشرب

ثمارطيهةضاالدهرنيتامرسملعرهاحوالنيثالثيئدامت
وقاال

رهرفىقيةنيسيهاليلورعاواللةمخيرنجحمىظالت
6سطريخطرمافينحمنكاوصدوطرةعذارذيالءبمف

يخازرخضرسقدورجرارملنكانهوسدرغضنرجىلدى
وثال

تجريواوخلهالومالىكأسالىبوااس
ربالومفاعذرواكأمصدالتيمان

قال

الدرعمهبعلىيىبهفدنحعتلييارمه

فرجمونهاالجفونييننولظرهغضنرجىفي

فطالمحث3صاظطاثولددلمزالدثاباللزهرلبجوم1

ؤسةللوداهاالرضاعلرلدتتامرتللةلياءلطرءوطالحال
ارأسصوقكل4لفاصيةللرةلالذناذىافىاربجابللحذلر6ءايض

للنبقللدرلللرىاللنفى3ودلصيناالدنبينمالمدخ
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الصبرنهاوبينهنماجرتللرياحالمعةفاذا

ررباعدااشضيدنيوصفزقلمعىظلت

3صرثشلءاعحافهافشىهدانهاثرىهألت

6ظمنجطنهاالالدسروابلهالصوببعالىابدى
وقال

السحرالجربردغلىصرفالبكرلصوباريتيالك
كراوحاجمةفيراحافااثوابهالمزعالوجفت

نتثراوهءئخسظمجوهرعناالرشونترت
قرفيهوالحرفيهيميزانهالدهرصلوفد

يطرلماقعوكرفيوالصبهمصبقوصرب
ترفايديهحريقايهمئترواأضهم

وفاال

ألوزراوالعاعقاربهاديتفالكرااظرفيالدردكاكا
سافىالةطلحباحمودرنغشحةبيضاهبمنهاوبدلت

حبراملئتقدافإنمحابرورعينكظولبثربهافداىكأ
وقال

االحقارسبئغفكقرتهونديم
بدارالكمرفلئهفيييهبظلم

1اائجارخهالضءصرالعذيفهو

صبربوب3محيةاىعزصلزاظيرثثرى3تتربيلقا
تنرتضلى6بونلثالئربهءالترللبرددثديدءالدبدالللرللىابل

امتالؤاممطواهاليدلدولىمثدالحاللاالممةيئلشقاللطرنجععههعرزراك

هدبىجبلرتراجونحوكتلعينقيصعايعلثعذاظمركلقهئ1ارفىللقدراتمرتفلنه



الشمي

كلذضهاشةفترى

صآثءالماوكاها

بميروخيربنابااصر

الماجبنافيكضتوقد

633ياتوللربا

اأكفصر
رصالصا

روزافيهجمعهمتلم
اوق

هورشالدحداباالولم

الروربانجحةطرناوف

كانجراواورىإلميلاقدحويفللصبىغدولهووتات
6إفورافاعزمجلىوالفاكلذايماريماقافالئدامم

زورااتبناهالماالقلدىالمدامفقرىالمطيرةبد

سوراتعمء5اساردآعنانابطوننإطمااذا
ثورانصقزعالاحنيمءالزجاخصهافيخراصان

وفال

ةورسالمةهرعأصترخاالمثورففافياورضحئه

الفوربالمجات11وشحمماظلهبردفيالمعلواصيا

وغديرروكةكلحااتاالتياعارجلهفالرحيال

رةلجاشارءبالماوائهةاجاباكالللزواانتوامزضكا
وقاال

قطرهأخضاوتبمعنريتالىاذهب

1اطفراللزواطفرالىيومآالهممنواصرف

يمارىكاصعلرى4السباحنيلثربجهـصللص3خهتملمضاللما
للخرحدةرلدشكههائروقليزللزواراتءالمداقضافنقرىءمحادل

نصماكويلةالقيلىضعالمقلىكه7اةطاالثدإدالمقرورارجنةارعد6

ريداتيركرللبالذدهالحرسدةالهجيرالخمواردعدلخلطالمزخ08لنهلر
للطفورفلقز
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قرلعيلثفيصهـكأفوقمجلىفي

8ايجرققدصفصليحكلغال
يردبمراومتنجترطمحبممن

قدرتجاوزقدلمنيهعالوقد

صرفيههوضعلطءفيودلدهرصمل
3زهرباحعاقيرنوجنانرياضيجتي
3وصصصفرةوصيرقمكأنه
تخمرهريقةبئسفهمجتحينكاخها

الزلىةقافحمعال

المواريربافواوصالثوقىعواخلهشتيحميشضلاحيا
6موخوزءاحتمامنتمالحتىلهافيغتمنبابريقهاصش

7وزمضكالمبخالخدتفاحفنيالغضاالتحوانيصاحث
تطركحنفيحثهأرةتطرصرتوجههفيدياجةكأن
ءونيروزنغاديهمهرجانفيابداايامهوجؤنهقحن
ابرووفابفذبشيبحؤطربكاللفتاالكالاذ

تميزاينهمضافيزيكهحمىجميراعيهثام

80سيوشالوكمهوزبصارممزجىلحاألفلىفيالماهتازح

مجىء5المنقوضهليلبارضي3للظرادامهارنو3تظنتخال01

للبزلامالاصق06اظرفيهثربفدحقازوزجحفىللقولزهطرت
زسباتاالقحوفن7ونحوهابابرةدثحكوكزالمواناثهامناظحراضخريجمحال

للعهل4عدوزلبطللفرحالمهرجان8للطرىلنضاسقرهوامحنى
هزبت11الحرسدةالهجير010الحالثارزاالبرتنضغيرمنيثربيب

اطعللقلليفللعارمضلطت



32ياتالخرالثرابي

صالحاخيرتبرظغيهلتجذبهجموحآوممبيريدضى
بمجوزحزمعنرأسيوليىعندنهصهعزهياليقدالشك

ينااقايخة

2كلورسفرلهةبمداهامياغاتاحمدحنيا

النفىاخريدفعلالهواتارتفيحيوالصبح

الثعىمناقطخااظفيتقممفيهدتف
وتاال

هاباسسفيجارفاسافيلالعذرلال

االسمناالحااماثملوومناالسمنويلي
3سمبالوعدمثوقالحثاالحصرهضيمفم

سباينآسيديرء7نديلهآثالحاتيوقام
ىالالمنابملتحتمن4اناآلذافبدظاو

سواولبالرطلاوحمخحرهالىالذيلوشر

بوسواساتلباووكلهجرهعذينيصماللما

رأصمرتئماانشتبالرضارسلهفياتلما

وحراحهرقابدونهنالصترالملىواازلولم

يعااقبهمنقاجهاجميماغمزةاثعكوالي

بالنسلهاماعثتتالجةثلهاماليغفى
وتال

مضعوسيماكفيمدللسطاومنكفسبلشرب
عبوسالمطااللموعدئعإمطراوقوفىطال

3اصفريهافباتابرساظعرالمدامةى3دلكلبوخ

البهفللحانغهتءليفهضمريغهمنمد
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نحومىباطفيضبوطهإكاءغيرضهيديمافي

دبوسلجذجيفمومنناغقهخعرهخمهتخللم

3يىصيثاتذاوهوسوىمهنيرتطميرظي

3بالعمربحركاجاهولودخاكرثيخهمبأاليطعأ

تتيىنهاكربيولقضفرجماىمماعجبيا

ءسحاابخاونىصولهناهيمكأووم
وقال

5غيرهايىرمنزالظلوالحشىالظاعنينالتثا

إةدعابخايثدمحروسهنصقاواصربحقارافدعتقت

7زتجقويىبداهاللثلكأقدحددخانتخرج

18لميرانجودوصيمتهامكلرةديتامناأزخة

6ضخوسابنالبانتدهنالمدامةيهفيزلفم

نافوصفرعبالصبحاننروفدالغروبقداجدفكللجم

تجقدصاصلهمغعصبتهجالديركلبوبم
1عرصسالدفيتجرنرزالبهوزالىيبضىهننجيول

المناليىنصةعقلكرورومنااتصبهياهن

العراطيىنيءبالمايكتالمدامكشفيراممن

يىللواألصداللبزالللتالخئبىكه3ولاكأطايدمااططقةأاء

الجونمنقىحابخالالحبمنيراحارلهلهثاعطاجاكا3فالصدمأوى
الدنالءاللدمورالحفالحمرانحقاراءتالباتاراحلينالظاعنيئ05

تجذشالحرفيةلبلزكاءترالدصكرةله8ءاعرهعاه

ثاتكارز01ءمنيكخرسفثغبللبزاليفورصتىوعهافينبلتذ
مدفونهوسمرالذهبالتر



33ياتوالخررابانيا

أو

المكلىخباطةالباركةمساىىبماهاتالخلواجهاااال

1اصيغقالهنيفالحبنانرميخالنييذيمارائطا
وؤل

3سيرحافجالثنحفاطافترةايآلكغحنغازنااكأفىا

3ساللطحاجفمثضعنلخهكأتمزاافرآحمبكأسقاني
وقال

الفوسطاوغهقدآقدابلتخبتحتىصينضراس

اديوسديرهاطربىختفيشاتربمحا11اردتآ
حمارجىبهمكخال3نىحمائدتايهوهاني

آالحروسكاتصانظاللةتنيوتخيرماالحلجيخرج
والضموصايتهاخزانصطاتكاةنرحيتشراجالؤمن

الخرسفارقهؤاسحدكبوحناوالذاالىعطومما

الغؤوسانميهتبحاصاحااهنانالدأتخنيصناي

قوكهانوافئةسباحالحمقدآصتيانيترريا
هغروحاا3للوهنواجهفىكرارخاكاحماكيتصن

األنجوساالقدفضعىوفالتكأشبفرأنىراذثخكت

استالىلدرةمنابمثهـاضمخعلفله3اخرصدعراحيىا
يراظخدرتاقغللبابااخدثاطزاتارالح3تماياليد

بممنت3ظلجتحافاالجفارشالرجلالحل61اخصوعاألدن5شر
ابينىعلفضهءاصففكهوحهفلهاصمشرآ8ابابرلكالمخعرةاصامن

سلكبهيربدوداصخهشجراآلبنوس
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االبابهنائقالتصداجاقفياالبانفلت
3مأنوسوالصالللومنيرلفانيماكمثت

لجتىمكوسوخليهامنطاطمنعناةاثلوفؤادي

ضباسالنغايتثفمااريولملالماللكلسورخحالتمكالوت
الناحااهلحانهاالاناحمااكاالورىاعينفيبالبلروصعه

جالعيحمنحولةصمكرينفاصكرنيلميموريقهخمرامفصقافب
صرانفلصغتابهابركآوجعتتجلةاطالصعداذاجادلي

عسايقلعمبقتيديممنوكمكرىالىنديملييممنور3

مىلحبنفدحبسشيخوقااررسهثلصنراوقموة
سسابفقركاثهفيكاحماواهثهاستىاسبح

بهابدآكانهاروهه
الو

الححوسيوهكوفارفتفقلحارشالكؤوسلشرب

حعىالدىدمععيهورضىجدبيومنيكل

عروسهمنواالرضديمءجؤالسماومأتم

3دارسلرلحندرجودنةوناابابياللديلركيرلىصالم
اميرالجالىبطامقصركاللههاحيبسالهيوتجه

ارخللقناة3ابزلادج3ءلمهوفاضقكثرلبهلثوبلفلييى1
ناتماصفررسااظمرةللقوة5لنوماكركليءارماحههجخذصبراث

آظرللعمةلظايةمنرةلبىلب13الماحهالمثتم6الحعرءاهـالص
لمدر



533ولظرياثالثرابي

نركأعراثعىخفرنومقادمكانهايقروضىعلهمطل
3فيكاسسيهرحايىكلرحومنعودمشدقريمنفهو
غيرمماكعىسشتنيبييههرلسللجححيهنفيهو

غيرعابىاجابهالىضحوكوغيوررقابهكالجرمحب

لموحاالوعنحدثفؤادجمارلحتطيهليظرةتتوندت

افارهتانالحزتعيهاادامبالجةوةعليناي

لمالبىجمغمنزجاجيحىبهحهالصتدتنتجاذاش

6ايرورايخةعجعوباليستهاصفضفبهيالطرف
بالنفاثىغامىراحقأئفكدعنهمنهافهوومانال

7والشماسأيابامياوتالسمخيىللولحدومضلى
ويأساطماحبينترجحفبآجباتاالهؤىفيياك
صاسالالحيوتمباحصسئبانوجههالفي

افحامىمراجفانهوفيجميرايدمنللراحسصقاني

ةاسموجةويمناوزبعةهقريسراو

يضطألثرلمباصدتجاهالاحمحمودهيلةم
نىتلمظلعةوثابهافيصبحهااقاهامقعرةءضمابب

الددضددظ3المخاالمردثرللطاددغرممي3المحبالحهااليق

للطرفلم6لدجمفالصزعيالتنا5ريببهعرفابءتاححمماكى
االععردلثطسمغللالبيللجخللئحالمكس3الجليفلمورلمين

طلتهلهفيوهوللقرطقالبرالمقوطقه6الحروقتهجيرااضعرىار

مجلزمالفياحد
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برجىنروضتبههارقئيصبهرمهابينالمرصوتوزر

مجلبواطبةهـءزباحبهـحانحيعهاوصوتمحلت
صهاتجحىءثايءككتاحماسالدطنخاصما

لمحالضادةفاف

هرضطرفهافيدالالفاتصاقيةاالبكفشتءال

وتنخكخىصهويمادبمبمةاتمزحينالراحيكأ
كهءالظايخةجيو

3والبرطسألغاحىبالصيامهاللءغاتدى

فرطفافرخافخالياالابين3رخمنفبم
ؤآيظبحا5تيطافلماراتو

الاطاصجاالشمطغافتاةاعرصةكاعنهواعرض
قمالحينتةفاةص

تعمعلمواندمموناتدالمثيمايلهاالقىاجها

كرتفهمتونديم

اراحئهامنااحابشربو
صكرتهمناصقنشكاصا

ألارإعفياربتاإنيوسةوايمتيهأجنجالزق
االأفاباعثيتاينىما

إتراءخوبعلكجمرت

أ3الخمرأالمدا3زأبااتاتنجإلكارءبهباصيتالمر1
ادفإصثسهضرهاخححطاطحاالت3اخاتنإتيلحؤمربءللودبرللبر
ضعفيتمف8اثرابذضيجللىللزف7تلئاحةااصراظاواح6

بعرها



333تةضاكأب11ي

خبرىفاصمحخةماث1وا

فيءتزبحفحابحضيويمالبكطرلسكأاىتغثب
الوىجثتءإمآباتخصمن

اخإىافرصمناربتما

31ىإشات3هوهخصأالخكه

إحلميبم4حانإيخاصاجمحج
اإححالا برلمدإحاوهـا

اوااخدامتابا

اهـتخوإحهثاجع

خاطارفلسعااصبيمثحتهاليثل
يمفودخىتهـيم
ثالتاتؤ

ءفىاحهممساااكأضافىاشثا

ايتانيالمجهخمتضةالةجمغبقايجاقدنما
54ذء

اضحفحجركلثال52بحىاجرااغافيتقو
يرفقطيكاجالمثة4تاخبلمثاجضقدلمعرك

عهالمماتتءانياخرحفصأللقهرابمخصثه
6مثرفكيهثاسإاذديمالخلأدخىاحروال

ضإللدحرى3فتخهنص013تةصاءابرةشا

على3عساث6كبرخااءأحب11ةاتجثيمجييثفالعطق
صصض
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تهعدففالىيثيمعينلطظنتمررعياللىاحمنبهعخا
13الضويقصاشعرشوعقوحطخدماهنللرصالفكا

ورتويوصفويوهابالترىبوسفرهوعنفياتعندفي

ثزفالمجدلرمستوفيآقفاوفالئرطبحبالصبشر
وففانبرفوقخاطببصاصاحبالعبوحهـآهذ

اسفاكالدحىغلىوامافجرأالسنىارتياحةاهاصفق
قدجئمالدعرتبرهاضمفاقبىخهاعقاراخفثعرب

6رعغاوهاراعفكأنهدضاةبقاالبرفالمتدمي
7صلفأةمجنهطظكرهشعالهصاقاحلوكف

قدوحصفاولشمرنقابالبيركالئلهقييقطره

ائيفاخلقهحستاوطتاوفىوعبرهثوهمفافرخ

ضاعلهبتفابرجيمسههحينالرجئطي

6سحفاهااطحعناركعشلفاصتاتالمزفيفيهاارلق

اطرتاامحرهنايحدتنيدلللىقادهشلمبنضي
كقهكقاكاسالىءبلىجنهمناالرضاليسرج

صةظت3يخامرمدنفللؤالولدلثارالحاريع

لملالىنورضيءالمحلياثمترفالحانالجدوصقف3

صقبقاألبرفمفئبوضعمالمدلض6الذمبلثيرلثحلةدلقبىالحمرةللمتلر
كالجمعلمدنالتل8لثكبطالملف3إلنالرعفالحروعااللدهيخما

صبلرلق5يكعهللطيبشللعبيراضالطلثوبتحتلجىسطروكل
لبومالرفاد1ياباللخلجريدورقللحفبالحمرالماضلطعللز

لنالفطرف



933ياتوالخرالثراب

وقال

فرقفااالرحمراهعقاراعونالدحىفىىادمثىاسقلال

3جموفاودرايافوتآتدفتىنجانهءاضعاكأمعآقاوافي
ثغاصاهابارقامتحفخلتتععرتالمزاجقامالال

مدنفاهالمحظفاصغاطرفايقبشاحنالشهظصهاظييطوف

تخوتمااظعيهبتايمحاذالمجينعليمابالحاظ
والطفانجومحماالمايخبباطرفهتيابوياصيفظل

6المتلقفاحبهاامنصهوبعداتهاكنوصرهاسرارالهو
لوظ

المجرفا7اصجمرتفعاوانغهصىيااراحصقبتانوند
لطيفنففيحفكعنىصفوصزجاجهاعليها

العافقايخة

واحراقببختفحد4صفرااتايخواالصاجمنهضىيخمالدجى

الساقيجهاالدامىجىىشججنىاأخييااثنراقاولن
وقاله

بالرقءدلداتانهافيوصاحواالرقاللارلهامجنياباح

2ومقلقحزنمنالمةمايلىلوفرهاالحزانظامنظي

سفقفيونجيمغابتمهالليدهفيحبالوكأنكأنه
اظرظطالمزبم3االصاجالبانا3اظراحمامنقفلقايرالتى1

للنؤالءلحاشواثاللظبمفىمزميهثففناهانورهاخدظنتبالما
6اكلمنيلتذاألطاصالحادثةجاةلنيكاالمرنفالمدالمطرف

أللمجاألضلرالبرفاظالعةللحرفالحرارلع3حذبرعةاالالححعف

فبومبوفلحنهانانيركرللاالرق6باطر4دمارللشتجطفها
الللاولانىوحمرلثىضوةلملثكه1احمكلوثى



مىاطبئا2ء

وقك

المقيخبانخرطجمغااةببسثومبدعوتهاكهو
احريقاالكاكااخأووتحاةناصهاجمغاقى

6الؤوفالىصاافاحمضىيمأيرداادالغالىمالتروة

البرثتهتحرقهااكأاإبءخححاإمةءكات

تيتشحةلمفجراإيخومهاكأن
الرقا

تمهغبءيئوكحمخأتبالصبصل
بوصاكنئبهتتالىاواعتا

ةصزقااصطهبآينيمتبيهالمشح
طردةبايرةةالنل

تاوبغاثآصاإأخاذاكفاكاي

رجقاالترابمنداصهـحا1وعاتوخ

رماجيبنصشاسصرأحاتثربنال

ماافمنناطااحفحالاماهـ

كسجمكاثاحةاح

حكالوافتضتيقيإالكأوتصتإاكأسكأل3يراا
االفكلوكممنالصيرافياامحانجةباركجماوتةدعوني

ورمكئمولاتجاظالكبميمذ001اتالضإيئلماذ
3ارالحأيةةاآل3ثاثفللفرلاصخى0تسلتلظى1

6الماهفيلتربثةوالتحبهااايابتدلعجوثيوقمجدواظر

إظمراحبارجقاخمرثكاأإدةاتكلكهكيصغيرالميهيئ

اللجاجفيدفاكائحك6للفاللالق8



3االثرلجولظرياتي

عدآتركفهلحمعفاعدشرهآياللوواكسأفتىفخ
دريالمنظومهاصلكاعليللرأصهاالمزاجصاخمعتقة

لبئهالبراخلصفنابكذؤبصكونهافوقجرتمحركخالد

3النطيخجسهالضربهدلروحهنبقةاالخرونمنهاواحرك
العكبدركهصيقيئبقايانهاصفوهافيمنفقدخيت

ئهالفتجرعارصحاعهشلبماديبصاقاجهاوطاف

3نورهاتثمنقرالللمجانمترفاليخالدجىالىايناوردخا

والثعالفنئهدنيالهوطابتههترحلقلبآسبهتاظ

اشهالسرورهوهاوبمماوحسرةبهمالديافيالملكوما

جمكلالالمقايخة

6فحوملبحثاظنظوصفناف

وصمأليخوبرحمهالريحغير
الخوالنجابشىعرخهراقهوصى

3فاكالهفاصئتلبونفياللومجث

091السلسلرجقنياصعاياخيلي
مصدالءبماالدرقداتاكماترى

1اكحلاحورالحينممرطقومليح

للياللضوللضحص3البليبر3الحعللدلمالماالخلالمزيج1

جهارآظاالثراالموفاالضالجرأنرااللقكالحركللالخبرلليارصفاةااللزالء
مكظصلىوحوضاعصجرعحةاف6الللجىاتصيخترنرفله5

9إللمبارداثلىاالاظراطبقارص8زلبالىالجدخلطلبونال

طاقالهتيوهوللتىطقالسالمقرصغه1للطيبشفىحدهوصدلفيهصدل

المقلةصوادصديداصرولحد



الحاسابأا3

ليياجمفمنتالالتزورنالمتلت

يليهنوتيلليىوغفلةورفاقي
وقال

بثعرلولكنىلبحدألقيمن

3وعقولبهمومعالحذهبقهوة

3اطويلالاالتعالياحاحاحبااسحن
قفياتءبتليلعنييخلاتقل

كارصولوبلحظآصتءبسام
صبيلثءفإلاهلواالوصلالىهله

هلهلالحدنامفىجلبهنسينةوح

بخاكحيلهذيظاالطفانزاشظي
ااسيلهخدجؤبالمسكعارضهعيروا

2حملوجهالىرانفيصدغينتحت

ليعدهاالسىاليهالوقعدي

الحولعدئقريبيجىفلتفلقد

بالرحلتالعوااذنضييمونانما
ليوقا

9المفالهأثوروهاشاهاليالليرتقدأاعافل

يئوالهيخفصالمهأخلةديمنيخلقهيمنادعيني

ترحمجعة41الحرار32الحزهول3افيلفمول1
8وللصيناالذنمابيهدلحرخ3الملىاليئااالجال6للزالللظه5

يهااقىدعيني6صلفعنخلفاالمنقولالمأثور



3ياتولظرالثرابي

آوانهماالبطلعفايهمرخلللونناحمةوخرم
3بالرخىاالفالتبرغبميخهوظللتورصر

الطوالالفاثالحمانمنهالمديللمجعوصاقا

3بخالحجمةالصاثهربوردصشتخدهغاللة

الجاللابقاملتههيماكأفباداليلامحفوارغدا

جاله11ابابانفراااسدسفياجزمنسجمغ
العالوباليمينسدتىنديمآمناماصرعتافا

يباحاوالاللرفخاجهدالالبيىبيحتترفيالم
لابرباتالسؤوقتلثنهساءاصااقواوقداخذ

ل01و

شفلخهاالذلهـيئافيالحذلنياصانيمرتك

اثرتحملفيءبوهنعالطللوففةهناحسن

قبيامنالفحلكمحبيبفضلهاحطتمدامس
7ومضجذلمائلمناترمابهاكؤوسحثتمجلىفي

6والحقلهالقلوبفيلمحمرشأبينهمإحابايطوف
ثلوشيمةعنتجلنثرلؤدؤةنورافيانرع

اطجلدخدمنيسفثهبداحيناليونلحظبجم
ويالشجمعرايىللهمايبدوا4للتممرضومرالفختمنمأخوذناختى1
الناعهددبالخى3نكبفىاحاالاالنالخفيفالمطرددطليةاراومةءالمامصب
مهنقطةمحجمةولملحانااالفناماصبنلصدخلئوبمحتيإلستارللحاللة3

اشللطلال6لدلعقباباباألهاضدوادصيهاالنجلقءليعللفرسللطرف

الددشالرشأالحمراراح8االرفئطروشجدلحريهخت3ءاراا
يكبيفك6



اطاهااباب2

وقال

والبذلالمغغلىسروياجناضليهناصحاولمعاتيءمحا
والفلفدامنعليهاوليفالتطلبوادمىلهاقليوبت

صننضغآلوخالهملهمجعلتالهوىعالاذليناااثارولم

هثنغلىالموالعممريبيةاوبادبالمدأمطوفاخليلي
حلااعنتعرانوالبديوتامطةوحااجسياخهااال

الحذلهعنبئهصيمنوللناجحابمااستغلتهألوياعاذلي
قالو

ءطوالألايتةبمدوهالجاةتحيلالعيقانماعالنيأال

لثضذاكبعدعهافانينيمهاهةأنلهاديخاامادعاني

تملاطوادثلحمويقفيىمتارةصاعةصنلذهخنا

5اصولافالمداممنياخيليفيواصةتم
ايلولفيصصبانالهورتقنحتاولى

6الميلوطاصهظهللاللافدزادفي

وقال

والرصلصوعاللكتعالقللجذةصظت

وعدوالعللهبالوواصلنيومصعوت

7والوجلالحوفنجاحيطيرعجآلاقى
وفال

إتهولباواطردموهكياخديالنهاراثواص

ماالبة3اصعابادراالحهالمدام3ءسراهـحوتاللفاللللفل01

للعيدصالمقل06رافللمولي55لثيةلثحيال8للمولبممحب

اللزحارجلءللهارولثعموي



ء5ولظريلتبالثعري

ويلتالمنشلنانهالحذولوح

الجمقافية

1المالمااصقافيباياخايلي
امراصبالبفيالثرياتروماذ

3المحاهازكاديلتهاطمركاصيات
وقال

ظلىوانصبرآعليهحكمأجودهنهرالي
3إحطمبمأنماكانتبوعوحهالظلصب
ءالسواعدواطرعناصلىامنعرعيئو

تؤخذبلمعداولمخمطرةقبحتهم

5ارمعنغدثظلتعولةموصقتهم

فارابممسربواوماكاسهاأرحمملما
وقال

6وساخطاخيجرممحكهفيياجائرا
بعلعهوجاهالإظهوعامال

ظلمهومسرقافيلبدوقاتال

7سقعمطولوكتمدنفصفيقىىمافا

لحهحملخضهمنيطقفهاضني

8جاوهمهاالعاماتراوال

ماللبضكالفالخفيرللفوسا3ءاظرامالىااباا

جمعالمطمصللالحارمطروحيةمصرعبئثالبببىشابمرةاالجزاالحطم
الجائر06دقومواللدلرمبردةنهرةصثولهده5االذزرضحةالمجاوزالثرويلمة

يناالمرزانرالماند8المريناالمدنفألنبادالجرمللظالم



اطاهىابابا3ء

انجمهعيناهرالهوىفيينعورهما

3بمهوتاميمرعاتمتنىبدرهـ

كرمهمناظاللهنزاللععيصقآ
ذههالمجعدهامضىيبهنيخهكم
كسهمهططهقاكأصآيد

ةصهاوطعسهطفيكريقههثمرلة
تملمهفنصتخات هرحلجماه

حهمهوبحاضتهورفحت

جسعهثروحهمنالغتىروحثيالطنه
فال

يدوآااتادشةبامفىقدبمءياتب

اصماوبمالمجيروالاليطرحرمخاظل

لورهافيوارنحعورالجداورفاؤهوس

مسقمتلتهلحظسافسبالوغتي

يتنبرضةيغرىكابقيهاغرى

قديمداخفذادفيالهرىغاقايإلميامن
الوقا

وققويميخميلواهتزكلفصنالريمظةفؤأديمصرتاالن

وتليبمودفياللحظواتجلعاصصقهاطببوصببئنااالن

خالطتخلرتآخمبرصعولة3للحجخترالمرح3للذاتللعين1

هايبىالهثيمالرةاطمجلرادمومالحرخدةيرثاله6انم13ةاددلق5
للزالولددلريمدثويعءاالكرا8لبلتمنويمر



73ولظرياتابأضاى

االمقاديمضهالصجعاإبصىخااروايخلالمهبتقد

ادبتحكيماثعالمغىنارموثجمهحههـ ءالحالكاداءإفا
3ملطوموجهصافرعنكانهويالكهغيمياخذهوالبلر
محرومءاالوصيئطربماثكأمماحماجماتفطن

هكذاصومىالوصالدياللةيهجرهااحبحالوصالجتياالظ
وتربيهالصقاةحيثعحححائبهاحمرااباريقابا

يتصريميخرجهاءالماكأنماصشضةنسىالنزلفم
تواتيماطكأنهاوااالاكأرعفرعهاءالماإصهافاكأف

ايخاصجمحمرالفاهـدولميدافاتغنيدلمالصاخنى
3اللومعندصمنفاشوعدالفتىعافقةقبالربافىودكربا

وقاله

ةالمداماالردعفاعصقنىماااالديثهنىقد
عاماخسينغقتناتبتقهوة

1افاهاليصفقواصجتداتإةخاتهافي
وفال

اصقماالوجدخهبكانمولمىيخلم
الهمصوىنهلاأآحرىاصقينالهصمبيللت

الجدارالحانطءلاالتللدحىكه3مرهإءساكاصوهبدحمعءإدالمةاء

الخمرةضاشقمثصافرى3كرةضاداشرفيىاطاالموضعالمرت
2كرجممعرحمجازحرحهأيلينينرعها5شغمطيعءتعريولهافوجها
االنفاقعىهوختومحمعاخياضللرمحاتمساا6صيصكرفوهر

وطالدناننسرةاقهوةاخراحمامنوالمدامالرلحألرعابادر
اضبهاظنف01اظر



حمااطااباب3

9الديمشللحياراضاثرغلىاغدوعدو
3المحمكديجالنارحئينجاتجاجالفجرحيون

الوظلهريحنثرهـقصهالروضتوغصون

الظمتثراالصاحصايةلراحفاصقني

3مهدسقالثيمراشخالطهاءالمافاذاما
الكرمالىهداهاثمصورحمهامكروهوئتى

متوروتظميينحببآصكهعنكتعسبو

نحوفىاالبريقفممنتيربهكفرحلها

تممميخهاصنرلوكاهاؤمثرلولوة
عبالىنونمثقطرتزانفدرشاه

حمغغيرعطااننظريولمعلىالتلم
تمواللقصرالكايخاالمدامفيوترصلي

وفال

السالمالصباعإلوتوألياماشبابيهناخنت

3الملالوعفتهنيالنضىباطاوبرحديثورعوى

املسقاقالمداغلىدتفرمىصمفهشمامفياالاو

االهامويهنينيقامعفتهامكزتاولذأتجتى
بدرتماميباغصنبالمدامهيهىولقدحث

وااللتزامالتتلايهوثاقاليودجمبآيهه

ذلالراش3هرفامنبلجاائمةدلداالمطردلديمللطرالجال510

الرعوى3للداثمتللزالرصأكأ6فغللفضالحببه05الحمرحدةالورة
اعلمرهالمدامةحركحث8لعقوالثاالحالمصدقهروراقته



ء9ياتولظراثربي

كرلمنفوسهالهمأتلفتوحنابثفىمثوندا
صمهوصمحروماسواهقصيرحدبثحمماقطبين

االحاموكاناعيخالضصونغضىللراحيسضجلهوغاه

قيامالطورغتاافدتاىالدابينالقاةوكا
وقال

امبالىاالرالفاقدحيانعجمهالللهاظلمفد
الظالماضمنيائقبلرفودوالورىاكأ

لبيرطوافلذاتياينوفلوفال3والروركارالىبخآال
فاعلىذاكخلعيلمفانسواككخهااربالعيونهاحلتوقل

ثدرنظمايهلزجتاكايرلرأسهاالهبصبغوصفرامن
للمنوريةاالجامظالهةالدحوسربتهاممربهاعلصت

قالو

البملبدرعيلهفتضصحرعهليلهيارب
صصمفهدبمطزالفيهبردالدايلتقطاالنفاس

الديمبكرااللمابداضوئهاالصاعنياعرفلم
وتاال

امالىاقفحينايخممقوالعامشهرياايفيطول

عامكلنيوالايسرتحشهراوالرغلىارضىاليقة
انونتيخة

لناغنيالحودوياصارةالتشااحاصاقايا

صدرالهملضبم3ائمونرقوبخ3طرىكضالحؤاداح
الحرةالمدام3الحارهلريمللموم6الليليللر



لطاهىلبات53

االدكنامطرفهعراالرضاالبيئالدجنابلفقد
وقاال

االزهنهنوذكرماقدمضىوالزنعوملشعيهلديمن

يرنيوخافهارلمبهججملىفيكاسوصرب
3عإليصنلنيمفيحثقهننيمقرطقظبمكفمن

ثالغصنبكورزهرةبلتهصبانهتليع

يقرجماقربيهلهظهمفيقرتهءجاهنيالمجة
ضهنولمتدسلمسالفةفايخةعلسراججهاءجا
6مزنااحوصالضعيرعبطنفيحقتاهعقدكرهماهمن

الدتمثقلصاقبعظمشدآلقامصذكات
7فيكنهاالحبهبوتبروحهاانةالجاةويخههين

6والدمنالطلهلومقفراتوالظنراتاوامالي

6افنيغتارمجانةووضعغلىفيشضياعنهابالراح
الحينغلىتجربمهخوانةوفابدفاكينعيهةلظ

وقال

الدياكمحزونالملجنيالمالمادبنيمنالعنالطاعةدعجافا

صيهميئرأيليرألمةيمعيثهيقاصهالعلباالالنصحالتمعمع
المجانينعنرعندكمليوليىبجمبخوتانيافررت
المائلاالدكنعالنطريهفادلثوبالمعلرفدلظالمالكهالىشصبل1أ

للتوقىالبرالمقرطقهاللدشللظي3المريكهزانرثدلال3دللعالىرنه

دظرالفةدد5لبحراهةميهرصتديلهغجواحدطاقلهثعبعو
لنااوالهوادجللظت8غيةانة3داالصاالحوىالعوراالحقب

سضعهااتللاللنله6خرظلمللظ6ابازالاألروالعنلدطدلنبهاماداعت
الطامميه



153ولظرياتالثرلبي

يدرفيحاولساندعوتههمقالومبدصنوصاص

ابقاياللهاجونمفلفيحةرالابومونهت
الرانينشممدارعهمصصودصالتهمفيديرربانرع

يينيفههنالوبمبقدةنتهوهيمسحضام

صنوناطجبوطرفهقعروجههساقابالناوطاف
وئععرينوردعلىاسيالنعارضهشفعذارخطكأن

كللنونالصدخادوحالنجصفثاربهالدرحجابفوقوخط

ةوصيرينبجاكعرىمنمقرطقوردوتجهمجيمبالرحءفجا
للرياحينبانواعرصحوقدمفرقهفوثاساكللع

88زيدجماحوآللخةسقيهاوفييدهمنبالدهاقاافهال
غفونياحةحتهطقةالحدبساتينيانورايمومقولوا

بمأمونغدرعلىخلقوليابهظرآحذافجحتمقدكخت

دفينيالحارواخعلتييهممن4إاهإلمئينهخرفمجرت
عليناليماثمنفرعاكنظوخهمعناحديثيصرفت

وقاال

ودعنيصبوتسأليجهفالفونبحدايوكنصموت
وجمونانفسمنواخرجنيفوقابحضهبحضهثييوحب

بنبريميننحلوقاارولماالغلفااللناتاضرفا

وهوالسمبمسمصرفمنثوبوممطهدرعةجمعرحالم3داصجون1

الينلطرفاكروعانا80ارجهةلد3االقوفللراننههاالتمرنن
ايعىوردكأللنرارجهقببللعارضلالفتالحافيهارجهجابللذفر5
لحعرطقيثهمججالحمراراح3والحيناالذنابينللعدخ6اريةقوى

الحيلهالةهؤفارجاناحمانشوصبركرىدواطاقلهتوبوهوالباللفرطغا



اطادسلبابه53

8شرارالجدغيراهينسرجيمفعرخلبلاألمنوفردت
غيربينالصحوضوهطرقىبرجهاالمبمشنيوخمار

الوفرغيرضنينا3قصيربقابمحذلايقنترأتيظصا
مجفوننشصللملهاحدتكاصهاذيةبهافيفبنت

3جونذاقولومنطيرشابآالدحىشبمثثأوضؤللصج
تيمصونالرثهكغصنمقرطقاسقاهابمصفازلت

سصينبحاحتزممسكةطرةتحتعنصدعنههكلنولوى
وقاال

آلناوامذاناالصبحقدبداسقياناحثناالتمأل
عناسءالدهرفاساواشكاواقاللخاصرفحقار

9وردآوعاناللطثعانطاببريقتثروامزجاكأصنا

خانااوبقاناصهالركالفيماالوغرسقدنمهن

ولسانافاترةمقلةنهقداهرضالقمونديم

ابخاناوعدلالتيهقحتىسالئىالىقددعو

تالقياناعلقناعيهثمطروبويرقصبزللم
لهوظ

بناننحتضبلدلجم1ننالدمصتقةهنسقاني

اكشيرالالملرفرالجودلكزةدللرمالمذل3صبمضاحكمكشر1
الجوتالطائىجناحللعثربارإثتمللقعلىاللالثدللىكابجلضين

للعدخامالتهثهواحدطاقطلهثوبوهوللقرطقالبىلعرطتىءاالصد

للعهاللعرف3تحركناخا6لليلفابعظملالجواالذنللعنهابي
االصاجلبنانوفرحباهثى6بهالمجوسراصماضلطاامزجا8افرارلع

اتللصبوخنخضبللداللللدلظرالدظشوعااااتلمغاثميان
أالمج



353ياتالرلبوالخري

الزوافىالوالدخوفبافىجمنيالحاظلوجههوهبت

والمالنيالمثاكلعنوجلعيبماصحنهوفرخ

لمتيالىتاتدةبدخلهنفىصكاتمنىءفجا

3بالدخاتيمالئقنجارتللىعسآفهوحمل
6الجانالىإثجاعثاراكاتارتءالمافهاصبفلما
الزعفرانصحيهفيفئهـهركزاتحوانسالثىفخل

وقال

الاليخناولحنةعيهءاالةصاعرآلحبفدمفى

ياغافياالصبوحالصبوحدمحبوهوإاالجهلواتانا
ءالهاقايخه

6الرشدكربوامطوويخالنيالهوعنهرنتهيلقلبأالمن
ياينفاالفتةتأتيقلتفانالفيقولتوبةفياثاور

7مقهقهكؤوسراعنيبابريغواياعودايوماوياصاقي
وتثعتهيتحبفجاوانفقهوارفيمالهاتجالنضياورث

هءاياناية

91باثعادجةنحعتوعثيةغلوةآ
6دبهةحرصمىمنئوتوآهجير
صشبانجاوهاكرومهحشرات

بقيةينهصالشمىوهبممنيبقلمء

ثلرت3تضلىنضتحلتلظه3ربالمالمدانياثابهالمثاكا1
عاكراذيالاصفرهوويناازهرلهنجاتاالنحوانظتتثنلت8وتث

الحرضدةالهجر6مكلشزاصمللقادجة8الحراراح3للعاللللى6
وخعاخنني



ولظريائهأثرابنيلالهىللباب03

العيةعنابآصرقاهاههاراكرني

3والههلواحهافيائبهاذمجا
6عيةاذناجمهاثماللالتعقارنجآ

طبريهمصقولةزجاجفوقتحب

تطهخارهصقتياردتوان
بابإثسمحارةغزالبحينشنو

خاطريهعثيةتهادىايةتجاة

آايهذهناعاتخصرتقرطقفي

3ضثفوقهمنفوقافرعقدزردت
الميهصاطتنيلوعيعثآذلثهياطب

لبمااذلمثهاسبجبهالحصرشاصق

ةخطتبقاهـردائياهذواذ

الرصعيماواشعتللحذلانستفاالن

ضبمقرقيفيصمعراتضتوي
وقاال

جامآمجسبفايجىلمنقل
بقحاالكلثهفيابقتلوضركالذيما

نيانيلتدناالاواهاشايا

احمافكقهوةمعيانياياخيلب

قظرفوشراشلتضائالتقشبهقي3حلؤعذبى
رسرقيملثدويمفطقهجمعالجاطئحدواطاق4ثبالمرطغهلما6تئايلتهادى

بةمنوصدبجةاالنترضحصةااثرارلة8المرأشوللشع3
لطرليلحدنهراثةكارمحميضيعطو6فوزاصدوهوبالدا



552المحاتاتفياالدسالب

اايخآيمناورشالفرسدآمجنان

طياعرباوطواهعنااليلافدتولى

افرياتحىمفالحلماالصنيوكأن
ومجبىيفدىجؤتأجأفيشا

عوهاياناجمواصصحوضيكموماناجمآارانيتدانيخيلي
واهاالمقلنتركالداميبانعليالقاةسرطفييكالم

أالسمافىالباب
حاتباتافي

الضبىئقلآولمعليوابديتامائتيوختوديسىقطت
كاتهوكالماكرصةنيهتحعلتصعباحهاليرحىيلهنيارب

الدياهنتحبحمافقصرهاردكياماخلنيخاحرقي
اخرىالىنظرتاالوابلهااناهـليئةجؤيختيوما

اباهقافية

ذبواهاياورأبب6ونشاصرضمنيتد
للصائبفتحقرهالدنيالنييشفوالمر

ياؤشاربسرففخححرهاتفوقواذا

بالمجاوباطحلوبهتلهاتجرييولطلت

ضرألاررهدخلهسوةبعدفرى3ضيفاواهباءددضاللهددي1
لمبهةالدرفثسرسشقت15يألشدبتمرتباففااتيحهبف



ادكا11الباب03

المصابجمغاكردهرللىاكهثعرويالح
جانبتاقربوالموتالفتىاالهلاليطكو

اعاتجهفقدطاتوماالعتابعالطولينر

3المضافبامعنىدونلعنالحسواالعاتيما
االقاربموداتتملكلمالمجدملكتوافا

اهبفكذبواانمقرونانواطادوالمجد

االطايهالدنيافيفقدتاطاصدينفقدتافا

المحايبتلثهفامبرغلىطاهرئااطاعفاذا

تئبلحرهاصبرالريقلهاجرةولررر

اشاصباخكلهاعىضرعيذونجالفتها

عيدانالللىالطظلتأصوالشى

بربهحهاوالفجرذأهبباالكامجريوايوم
3والحفائبةاالزلواليطبرهاالسحابكاد

9الحصيهبكالجماجمهامالرغافطعوكأنما
ماجهاونغلقواساضالعهاوكائما
نواضبقلبغلتضياجفاخهاوكأنما
اءبافواهسي711لمقفياإللرأجمته

لجرةل8اضرفاخا3يخبريكل3يهيرجميينىاالح
واصعتهدتهايدمالباقةذرعتشيذرخالحلبةقةلنحااهاطرشدةوقت

للقرداظييثدبهعوزمامبماالزمة3لالراللطه6لفلراتاصبلد

صجرفي6راباارغام8زاالمافرفييضعخريطهويحقيبةبهعالحثاث
قيبجمععبل1لليببهشقاوهوصدشجبجمعلنماجبىبخخذهنه

لدنفانرالوانب1ااالفليثهابئرنعاضبوهو
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بهساخطافارقفيتجلصلماابئو

الجوأنبحمولهوالربنصفهاينرخواتتى

االخطوبلحادثاتميهينوفالمكروبعنالهحومينودمن
ضميبعيقصروروءسهشحزنهطولهالىالدياحولته

بنصيبحولةيوماشفاليأالمقادجفوةفيفهو

وعبكذوبهوبمطالدتهاستقدلمحنىخادم
قريهجيبشثشتصموحئحتىاالخوانوجفاه

3والتريخبألحرصعإلحوتمنلتأءدياسظتهم
كاجلوببقاعغرفومآعطسرلمبعمعودوارى
كوركحبمحفليومفيأرضااوهزوااظلودواصصطالما
منصوبنجدلثرمحكتخالوصعالقبرروفدامسواثم

وصبشابشرالموتفرمايناضبرت15

ويخهرواخوانوالقولافحلهارممحابدح

خبخالئقلاليقبنآاالنىصورةارىبحدهنلت

قريبوالبشروانفاقتءوصحوابألوفاايصحبوا

ةالموهوبلصثرةقلنهارعدصنهآليركمنهمكريمك
3بالقطوبخدودهيخددلمبوجهنهالسؤالقلتى

مكوبا9لبذكيخثصوباوكدهيهاكجودمسقا

فاضتكرلت3تآمكللاالشالخطوبخاضعصيهيئبدغوديئا
هءيمراخدودململوااصحرواىعمادبهاركاتوصطفيمايترأىللراب3

وجمهيدلفيخددص3ثرقيلقل6لبتمصالحجارةالجدل5االرضلثصى

إصلصدبالجدبمطرصوب8لدبوسالقطوبمتطيدةسقض



ادس11ابابا53

ةكلثثيثالصخرخلفهيتركنجيناعةفاصراءالعى

3مصبوبكالماالرضدبرفالحرقسطلهمنءالياألون
5ةرصودالفلولغلىماضابقلةااخضرصزونو

عنداللفوبالعودضجكفمجرحكاليرقيلهفيالتري
تحذيبلالنفهاخذتجاراضربامالمامنضربة

الذنوببقسلهالوالعدتاريطالبعاكألملوفهو

بيتفحلياناردتفافعالماهنييمنتقدلديايفل
لبيباحعمطارثماعديانخرهجهولشئتواخرقييه

قدراضهاتجرييوصاتبصرالدهومنبةاصربة

6حسييتيعارلعنضيىانضلبليالمدأمكأسردعني
رييونامعاذليهىواثبالبوئمشثيويدت
7ئوبييانضىيوفلتوالتصماالغواجماطريقشوقحيت

بصدالقعاحافثسادنكنيبالمدامةحثهـصو
ةبهبيعاتولىثمقفيىمقبآلفأيناءجا

ايعبوبمؤمجوادوالعدطالرغلىاغتديولعد
ااعسيثابنيلرابمداذبماالرضيابهتصارفاذا

لثعحطل3ارملهنللتلبلثاماصيروهوعانجمعاالعة5
االصفلقياضقرذارسبمنبرللقوقاللثدملثعيل3الحرسكبار

ازبمللتيحمنثدن511ءلثباللضوبالمنالجلللحنههبفغللحعلىء
حث8للزيتهعنمجنهنلتصغالىالفى7ءالخرةالمدلم6ذالهاراضها

المومالجرىالحدو01ثراوكلعنلثليببم6الللضولددثاحرك
نبندلصيبكه11دحرجالدرودايحبرسئتنرممهجثلرصلهاايخلصوآمن

للننن
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تقرببوالبالمبحيفادىالحرفمىكارزانهفارح

3لمجببجةخوفثيالموزيافةلذنيمنذاك
الديوبطوالالمطهوعضاررطاتجحعلهاذأضربهازجرها

وطبييخائدتيفىرفىالؤشفئياشرملىترينيان
الحروبيواالبطالخلمافيالمجدلياةريحاكت

6اأجلهبالدبىضالءركامجيقبرحىصجضوعدا
7كالجوبهغررمححلوكثررمصمهمالذئبيك

8بالحجوبأصواباعهاصبرأيبأاطونقدايخف

الوثوبيعبفرصةفيكناهرانلممبغيرنضج
6الحرقوبدمواستأجنياطرعتممهنالحافينواعاثب
االذىهذاامآياضكانةانينطصرتولقد

والنحنبالبغاففدوفااكأيخليشيماتالكفاكا
ثاالفايخة

االحجاتمثرقمرفئغدوتولقد

هالصنصأتجملمفصنحاهطرف
ناتاهـورةمثمكرامةعاأجلقت

الجيختريافةللز3لاليرالىسنوحالنقربةااتخةالىآاالنياتارحاكأا

المطماللضربرمفضجددحالد3ءابثاطمنللزمامالىرأحماالمائلةابخوف

ارحمي6هالكخفهللطيبزاثرالماندالمفرقةاضرالدواب

المعطرطةالنهبطرفيثربيلغأ7ءاصفيراالجرادبىأهـامتراعركامالطاصن
موترعبللرقوبالمووطاييلمننهاللهكظللهوردهاالحطوبكه8المقوقة

ثرفيفالحللكرسللطمر11الموتاحمامىةالحضبوفرقالكببنظف

للكريمللطرشاللنوس21ءالحاصرةفىاثرفارركرأسويحجبةجمعصهاطحباهرتفع
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الحثراتمخافةيراثركويظل

اكرالخثعاشاخالقهفيوكا

والهالتبالديروابلههسافعلى

نجباتفاجهبرعدالبقاعزجر

البركلتلقحآهنبالكهبطونورعت

فرساتالجمني9الصافرشافاحتي

ثتظماتارحشليالمنحمطاالبسن

ادلوعاتدلنتدةالجلويخلشويمدن

ةفافكتنثوانواغتدياصوحواتد
ولطبراتاليضءالمالبالصحبواهين

ثهوبماالدنيامن3اذاللي
فابمدلتوليىوالصديقلحطأويسير

لجاةهوخهامفغافلكروالد

7حكداقيولقدجحدالمهاحدقومجثني
ياتافاالىملىضاصكآوالشيباج

الحركتمسيهرلذاتهفيوالثيئ

حسراتفوفالحىانيالرزقهاليمأل
العثراتفيفدلجعوفهوكاشىوا

وفاتيمررنخهفانيخاصلآش

اللبنينةللراللقح3يرللزالمطرايابل3للعزاشاللسقطات1

مجثئى3ممايلثهان6ؤللنزعاتاتار5ؤاللؤؤيخه4مادايخللعل

ارحشيلبترشضربالمهابحركق
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غتازفراتتينففتماصكتوققدته
تبمفبيهتهتمحليبهكانت

االزماتحزمآكاانضيتهاوعزيمة

الفرصاتبمواقعبصيرةاطسامثل
سطواتلذمحباالباطآلهبفيوالحلى

الرقدلتمناهبىليالفوملهياقوم

بثتاتهوياناالزهاهرارىاني

3بقفاةأصهمجرعشهغتهذل

ياةشحونةوجفوبمالهـفدوا
كزوتاتاسافيوقوعهبحدوالثر

اسمكرواسكراتثمحازمافاقةهبوا
الجيمفافيةر

6صاجيبنأوابمميوموجمالاالحداجبواكرالفراقحث
ثراجياوخلةابلطافهاالمنىباطرافغيراماكهل

جماجايلالهومجإاخاعصبهفحفمرجرتوقفةاو
6واالمواجاآلذيذيكبرمزنةروايااكواهالحملت

دياجمذاتيضاللةفيافقهايضحئهبالبرقمقوقة
االبراجمحللهاالمزاجمأبوابلهءالساعقدفتحلت

حث3رلبلثثيقممارعفرالرابللقذاة3جردتهاانضيها1

ددبهااجيددبحدوانأواالماجلةددجالالنامراكبحداجفى01حرك
الشبارللمجاجالضحاراايانقلعالهوجيدتائدرياحاالنحصف5لحاجة01الخابقحاظلة

فكالجلدمئهزاوجمراريةجمعاروايادطهراعوموجملكاهلاكواهال6
للصفاالمهاهللؤيرالملرثارايل7وجااألكلهالمافهالفحابةالمزنةلال



الدسااباب631

لزمحطحذوكيرذووالدهراصنزالالىافىاكزك

محائياعىقطعهئمقالجاهلفيءههعهبل

3واالدالجواالرمالبالصبعدهايطوىأفلماتاغلىحمتم
3صاجيختةهاتهتحتهنكأنهانءاانجوبدء

الدياجهنثوباتسربآلصشهحالتحتواذابدا

الداجىالظالخللنحئيكألصاضحتوفحتىثرلىصدظ

6الحاجوقفمثلتدحتىهاللهاالهاؤأكلللةفي

بسلللدجىفيمثميعريانكأنهفترىالميتلووالصغ
افواجقطامندوأحفيهنجلهالثروقءمتغاثاحتى

8اجاجبمثملالهجيرلفحالحباحففوقرحليكا
واجاآصنبمةاالهاثهمنيدمحعولماريعلىا

وفجاهفاوزبيئبالثمدجماهرآاالألدبلخمالبرف
الش6يتنقعراالرضمنممدوةغدتدذااسطءانترى

راحاالتنكوجاوصمهلهخهقاتهمارجحتاذوكأن

رتاجفوالحديدحمرحااليمصفهاكلهماثاركان
وهوهحاذاتماعاالماماردالماهلدارسعافيللقمؤالما

االرماللديرباإلرخاحالمى3النساطوضماالشيميناتيرهعاجاللنه

مخيشارأصالهامةالبيرشلخقالجران3ااجمراالدالجلديرفيللرولة
ىددهـ5ريراطالدياجسنجباتيثبماصتومراتدامننصوتةفطحةحاج

اىاالرضيدحبئدولى3الفيلنلعحمحلرشدلعاخوقف6جمراللل

واضحالحبالحزلموبالحقبصوفعااليبكاباالحق8ضائراللقيبطنها

زبارةبنوريلتماالمالحاالجاجالجغيراالتش9هوفدلحاجالهيرإلحر
للثحاجابخلرلبقع1االجالفللطرقللفجاجكةلللقفارزالمفاقصرة
الحظيمللبابارتاحالجروحللكلىمكه31للنيظللعرت
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1وهيظهمنكوكبطرادهابالتمللولتحمجدو

زجماجطوبءصايخةوراهنفجرماؤصيخآقديوردن
2ابمفاشفجخضراوكرعنيغمرهاأخذتجوانباذاحتى

3االوداجىومابلباتهاريثهتمحالسهمبمفامت

مزاجربغفيانصافهاصبانفىطرنحالهاللشتحلىتح
نايهدالحداوةمففالحىااياماخرتايخةفاو

دنواجمااأاتنتهبدلرممقررةبارجلتطيروبدت

هروامجلبحافرالبالديسمفرعاتالصخرهنيصجعسدا

6إاالدالجءقفاصبرلياصريتصعةساوة11لييدسيامن

نانهمواللةحممفاعجبواالفايمدةباحهالحدىض
فتفابهاطورآوطورآتئدىقدامهاصقماكايخةانا

ءالحاناية

غرجافدفرحصااطمحلويراح

فهاصبهحالشىال4فيمغعال

3المدحاعافرثللهاالرضيصم

صفحعاصتواظبهايخالتخفحى

طفحنهعزتلماوتراه

فتحقددارايوعدىاطريل

نصخلصاخفتصاريممخهااث
هوقدوهاجالحرللقيخاللقاحققللتيدلسيوهاتجايسرقةوجلى1

عنالمنابحهرالخويليةجمعتالب3للطراجلفبالماحظمللضر3

روبحعالمةاليصم5مرعهنواثنعرعةممقورةعتحركاذاللرقتبك

يحلميم3اللالصيراالدالجااالصيخيدميا6دلرعةكثير
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اقدحصالصخقياذاسهمولها

3ذبحإوعاحزخاحلعاوشان

لحنابينهزلمافترا

الفرحمنبمااالصىضاحكآمن
بلدالفافةحمم

صدادبيالتتخلفتفئيأرالقديماتناقيإ

3حياتواحمهـجضاضغاامعرمنخبرتهنجا

أالعاديبارغامديعيطلئمجربهمالبىذأكايخه

يىفواافىاحماتخشونلذيمهجحواتولىاالدجورافعن

الياجلفيراالطرخمل11لبناطالرحمنوطا

الرثادسلعنواالبمب4الىصخطنااالظلموغلى
حادوعصخاتوسيوفاشرعترماحفبلاقلموا

6اسهادابمملهالالحينتكحلمثلهاواخرىايايبخ
وداببحضيدأخذواطقوأءامادتعفويوخنوا

2دالتخمابعضهواتركواجاسخاطهفيحدالتصكوأ

وجوادمشرفيمجسابمشئخملنهسرعفانياو
بالحهنافيلبهنكوبههافوفيأوقنا

حدادباصيافاالسجملةابهوافدحفروااذافلت

غيرجيادتربفيكرصتعدآاياداضاعىعدو
غاثاال3الحبرويريدانزعاروع3عايةةبناطاللعرخ1

لدحعىوسددترفتاضرت6باالكزاالبمب5قبحلحا5االضاد
يفقراسالدلألد8النوبللالدالمرودالمعدل3المؤيةللرماحللعادللعالبة

اليىفيعملعنوهوحداثرفالىنوبهمثرفي6
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اتاداصموكانجتتارضصفثحرتظمافماودعت

محاداعآلمتللزراعليىلصاحبلحنةفجزاها

3سسوادئرمونبالبلهتمفاشاصلوترتحين
كاوسادئالمممفتبتلمثماحمحضنيالموعدتابها

ثزناديقرعرمفانوشليستضاءاشتتجنىصف
يناسالوكاباسيوموهوفيليلةفيدنيدهصرب

يىمدامنقرصناحاصييوامحىذسةفيربخحين

6زاداطبمنلحعىويرىجنياتمرحآيغلوثم
البادكالطوللجقانيصمألنقدآالدهرويظن
3ىجلووردأفىبايطألبدهااهضضامحيرجوتيهف

زنادىاالفداسييوالمفيلولهمولحنر

ديءحرتذعرعودفياقمواتلكيمونوافدات

يادىعريانمكروهةخلقافاصخدثواعهمحدصيطال
8الصوادجمةواليضهابخوتجونناالقاطرأفضبخلعا

6المزادهافثلوبضرباطابفرىناتبطحان
وقال

ترشدالبحقفلهقوآلالجائرايها

سدوقىهـادلقوسوتر3قصيرةصجخاهضوكةلهضجرصلبللقتاداز

بهتقدحلثميهاالعلىللعودعوزندجمعادلدزتقطفتجىالخدةدةارط3
للضجادحتىطءلممياهنت3تجنزمرخا6رباهـارشهيلنار

كاللدالصصللوفدبيضالرماحدلقايصبغب8أسفحماتل

ءالمافيهمجعلجلىتهوطىومزادجمعالمزاديقعرى6للحطثسي
للظالمالجائرا

3



لسادحااالبا63

يديهداختغلىعاسهل

احمدمنفهماويرييمقالثقل
لوفا

وودجهئهويولقدبموناحدصألتلوبالمازلما

اردولستاللههالىأجرىصيزمانثيامرحاتاز

جدثايامهناعصرفمالخهالجمحيالدهر

وفحدافامحتىيوالدهرتخعبعز
وجدبالزمانلاكلفطنهتتيحرفهاالغفلةفي

وقال

نجذالىفاقفيخترفعالذيلالرقاللحمعارفت
جدتيوالدهرباودناتواهزللفحتهاحبثاللهوبددراحمل

3رشدواهاشجأالىفامانايةبالغالدياانمالال
ءارافايخة

3اوطارييهالباناقىنركتارمنبهراكرخصيآيار
الدياباطوارحارتحكلليهارحىباحتهاالمملمعامينعهدمن

باعصارئريماشلييايهبهفيثاياكارهكلصرلهوتكم
وابصاراقءباشرايتتسامخهاالدماظاهافهايروق

واقصاريأشالىفابتحلىفذكرنيشييالىالئفتنم
واصغااظالمبربيهةصجددضىفوقوديوممأتي

طارالاثاللبانات3ؤللفاللالقءااليمالالالخهاهكررثلىقت1

ياضاائمراالدملفزالنءللظا5الطاحهبارصانزلالمءشزالحاجا
الرصالخبوقدجمعدلقتود6للحبوبة3وضرادليسعيهةشهارةعلن

لثروقالموتحاالضارارفادقواللبدشالدفننتحتماالسرجمنوسجديدجمعدالجد
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ودرتاراربابمطوقاتلتبايعدوصائحفراعنى
كااطواضضاريريخايطالبالمحكاعشبلخالياغضفكلمن

اضارافيهاهعكنالحجارةتخنىاخفهاعيهكماخطةع
غداروديماصتجخبفقداواعلهواثافصيلهأال

وقال

الدمراعرفتاماآصبرآصيانفى

كامجراالاليقرهـقلبمنيقة
قرااعآلكانقاسللهيارب

الفجرارأبحتىبيتي4سرت
فعرااطارعنىهمناهأنما

الصدرامألنحتىرمهـبحتحوأش
الحظاصايعىاالعامنفافص

الفدراواليواضصمنهمءالوفاضاع

كانواكرامآزعرابقرملييانضى
الراليونركواوابخيرعمريء

عذراالجاةفىليماتوااذاجدولم
عحراسقيالذاكعصربخيرعاشوا

جمهرافددفنواليقوخهاننجئت

العبراأفاضحجلىاععركبمكلطال

اكضف3سيرجممعايارجممحمبةبهمجرىبحدواتلفىراعني1
بترى3المفترعاقاخارىللحدبالحبااخذمحنيلبمؤتنلحمدلضحضاالذنهرش
نورصا5باردآقراءييف



االصالباب63

فخرابقالبرأولمارحاقردوا
3العمرافالتخرايومىكاتهم
3يكونوافيالمانهذبلالضهل

االصرأوفدهلكتصيىعغاغعدت
وغفرارحمىوعطفآصعانة

جمراجيطفىوضلولى

ورابمءجادهرالماآن

وحوالمحنكريمافرئم
دهوابالقاحاتيديهاتصغ

31الفرايخنيظمانرحىوك
االمجخكلااموجفالةفييخطر

تاالصمراةاطءللطابافاتاح
حراعنهمظحتهـددلرآمن

نهمعترايبقلمييمفاخلف

جهراعنيطقصحيحبون

فجرافيهمكنتبعدىخافواللظالم
وقاال

ايهرالفاصصاآلعبمواصحبحبرةالجواداكمعتعأرحل

ولثريمااليعىاالغر3واتحؤا3ابءلدفوقإلبىارددللوب1
والمطراللبادر6نزالالم5دلؤابوهوصددلتنيهادخدتاة8االفحال

ذت6اللواثدلياطابالدالمطايا8فروممةالمالصناللقنرحه701كثر

الدمعةلعبرةفلخيالجولىاحعابمعقرا1رطت
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االمفرايخبحيمألميهملجةخةبخلناضظهراالوابهب

1الذشادمنءافرنمرشاءكاخارأيتهاياحاهـاغتاضطربتاذا
رىالشاالرخىاألرخأويحاحثاصابهاغوءالمابتيريثه

لاداازاية

الشمتتاءالدانابفافاعموأالبارفانيسصصاوم
تشايننعهانةبىالهاإلفقعايدناشرفياليضءالمالكأق

كضاهسيطافنمقلبرسولنجظرةبحبدمنيهارنوت

تمركفخرقتاشهبعاحبصموافتفرىكالجيقعارضله

وارنضاكدرىددىااخأماابغااصوامنضمويانجت
حساتتجازوكالهيخدحلاحياواهيانججددعوافواهدته

اشاافىاستب30اااارفخولوزعهاشجونيشرنكرتاال

غابلإداخاشيتلحبسراجكأنهالتابفيمحبتصوشيب
امرخماخفحثااحفاكبجصدءالحاعمودةنممة

ااهفرمخانهصنالضانسكهـعالنقاقخحياتهزمتتمااظ
صاجهافوخنجتوفبمنهصخهجرمماعلصاطنافالتصلت

3منقضااالترإقميبشهابكارقيطالمكأيومصارى
31تححانتننيأمإيداالارتفصفهـتقبلهأمااليدوكافت

3وثالماشألضاليرمنخربباظمذالةالحة5بميرءالماالجةا1
المألثتماشاصبالهاألناااكفالالمرهنااحمزننىضجاني3الخوفالنكر

جيادانيخاحيحالهتقطتفرى6ظركتادترفب5اهـاالهـومميةالءجع
اباممةالنادة9عهاانزراعاحؤافياقضجه4ةالمحتيضر8ئرصاارنكا3

31ولنتالىاصبادإشامنحالتاكادياغفاحرالرملمنحهالدلتاكه01

والثارةالميسهالكا31ولباهاويمضاالرآسولفرقهوهعزصمعالمفارف



االحثااالب33

6اقضاتقخنياالفىالمهاعيمينفاصجتلمبافيلمكوقارعق

عضعاحنيواوصرحافيفقطهصعالحهصدالدعوغلىرد
نمرآبرضاأصدلهمنوبدلتغديرهصفوالمبشماوخلفت

ئينرهاحكهصمنالوليى4تعلهزدماالدهرانرويدك

قضىالثمءويقفيخعجماجانبهماسالبىالىيصئوالبدأن
والفبضابسطااناالةيمالثوالتامحءهيضىريةالاارى

عرضابحدماألحداثعرنحضكلىنانني3بحدتجهينيوات
ماأ3حلبآيالفهماطهنقرونيمجمو3اخافالاالسوفقد
تمضااوجحنىاالحزانااذالالعجمتراقيالفيزفيرىارقي

ةءصاابىايخذلنحذنابىشبرمفرادبهالودجماحوصالت
ةنضىتخلفهوصفاراحزافاوهنلحقيهففليعهفع

ارضاشخصهارضمآقددعتتغراجالالخلرياربةزودىاال
ارضاوصههمخياتيترخانماثقومبايئثوافيجمف
والبقماةااساكيملثهواليئالغضاشخاعرااعقربسرت

ماترضىالجهلؤيحطئبهلوجيوذلةاروصادءحرباال
وقال

9طواااليشفهحمبدمعةاخهوصماالبرقاتريالفا

المادلالل3والحالالهدالقمحىاوخىللبقرالمهاكافيعنىتىا

االثديةاالخالفاخافرنيبنيقر3القيبرضااكياالى4الملونلبمرللذب

ترقوةجممعللراقهمدةبافضىاخردجالزفيرعبدزالجضرجضكالمتاالبزاز
6زالذنبالذنابا5االحراثالمكاهلبممجالوللماتقرللتفربيئعظموس

للضححلىللبدبلنأيماانحلهضفهءصب8لقامتيتواق3يخاليالصنضى
ابفالدبد
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عحطاوالامالغلهاصحيموءرولثرصقباهالمةمف
3شطواالمزاروانتظرقربومملاناانتىالمةرحمةوء

واللعغبالدهرفالتفئفماكالفراشهنجتعبصدفانا

3محعظيهجرالخهحمقيفىيماشرهنارىامافدتراالطه
ثالوخطواصغلدبهتاعالحينشيتيجمؤاعتتهممايذيمون

اثالهاقطمالقيتكنتوانفاصايرالحجائباماخهااال
حطواصرةرأوااوانيتهافىوخملواأيوامراخرأواهااذا

والخطبحضالجوعبحاحوعدعطصواححاحضانواصعحلميئاناال

غصونحمااالفاشوككروايمفل
والحبطرايهافيهممنيفيثر

6عهدوالصرطاروحيوالمعصعالعققتمواتمباحملقروليس
7المرطمامزقومزقتموهاثلبممشجتوقداالرحوال

اثمطانفرجكانجوعدأنوصخابالمجةاتاررسسط
8لهاربطيئلماغهيمالىعزالهافحليديمافيهبم3كفر

والشطالقبضيكفهانهأالمحخآالثيدمناالوماكنت

طبنالمهفواواصاابعينمحنفيرجعغيعدموهل
6مبهجوهطيىسكختكأخاوعبهماالمرعنيعزلتواال
وتحعلالصدوفيححدمنكمزصةشغيرةههـكلتكموهل
ثت3ايحصشصعا3ابادللمامصلهالمجواسمضر1

الثبانتارارخطوارضيتهعاجمىازلتاعهرونثوقيذءظالم

اوبالباخجت3إحوباروععصتمقتمعق6لهضبلجرثمصبضلظط5
ارهللدبيربهيصغلجلىالحتمال8رأتهافئأةالمرتليه4المرطكاحزشابايا
دةبللنفهاخراجللزفرة1ارجلقوبم



حمه11بافي33

انهارفثمكبخحغنياتوخلييسيرلالوعدواال

3اهسعطبخرتافحنديبثهومنصاصبهلمحاث3خايثهفمن
اضغاسهاإفالحىفاإتصرحوااخنىااحمحاميطانففانبتم

3عطإجممافييديهحاإلتحمدلقاحالتتاااذا
ثولمحطيأةاللإفكألتالهزيختياطشاكالوعند

والهحالقرارةبطنكمواملمححلةاالالةغاهدآنأ

اذاكثراللغحلفيهبمانخصيصهءأثخاحمالاطةعصخطتم
أتطأخورهماوجوهرحكمحأصااليةاالحقأيخاللر

وقال

اوافرطاونأى01و هـا

اةضبطابهخاترىاالكابهت

صمخطاشييثلوالارخئىواغد

7فرطاءصىصااحراةانجت

9رحالخطاقارحغلىلىاتدوات
فمطاالضمةحفيمقجل

واشزطاخهاةفيفىناظر

اافاماربقاجوالالمبمةمثعل

االقعطابيديهرهىصاراذا

صعطدا3بيلفلهادأيثوصرقطبياتكأالمابخدخالفال

طاشبدىنهالعطمالماجةاثللثقالحطالجلدماالدده3ء
الذىةالقارحجرىاواعكا8دضاكأةال7صرورامغتطاى6اكر

ثدجلالقم11للثاطالمعةكه01ءالظلمالدهمةداءضواتنها

هللقهاثمبه
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فعالغنفرعفاتهكغزال
صفطامةغاتلحيهأنو

6قدحالوشعطاعازتافوطثا

نمطاللرببعضنباهافهنثرت
خططاولفتسعنوسيماوكمن

6وخطانجذصبنورهنف

لضطاللطورالضحىفيهرفصت

اوبصاأعالانوحثيماأمنا

نجطالرضكلبرجلهائار

وغاطاا7صرفاجمااالبثاجها

مطااصزلفكبازتاشوصهل
عمرضرطاايمقتنصغلىها

ارفطاافحيلناساريةنبهت

اسقطاوفئمعترصآضارتا
سالصةتاي

ةولوجامميهفدزدتثرسقعيبثعتءجافدعائدايا
االليجبهصائلآخبرىشلمانجتوسالت

للفلالحنكعظمالحىاتليتانثجرالىلتطاللزالعطا1
لثتاللاهاضبءاخلرفهصمعلللبيدثالصازجدلير3هعلءوعا

للالبلالفيالرتزهرنور6للنققارصيهرقيقنهله4ب

االفعان1حااالحارللير6طاثرللقطاالمصيةارزمجيفسوح8

االفزامىالمضاللضارء1إابياشالموداالرتطصةجهوساالفىذكر

بضللرزازلدماند31



لسادسااباب33

الفينقافية

اتمخخلمفناتهانهيهاتيطيعهيومآوليىقطحته
ابتئممانديافاحلهايختيعاتخوفنيظلت

ئتبنينايالقللركبفاواالذىصفرالمالهةواطلإل
3االجؤبالجودهجودياللهعترفايخعنريالىرمحاص

اللدختحاالفاىويلجهننفسهفيياحاصبةياهن

يوغيشجراصدفانهنيينهمزفرتفيمدرهويب

3ييخافعحالمرفيسحاناثلعرضينغوظل

ءأليبئمحطاللماألهابنغل6لهدمنلرئرضطضك
فافرخثأنيادبهعثحوالباتنيالالنىصنيالنيهه

5اريخزيوخمتومهحزنخطةعنكيرمصاتباكا

6تدخافالمسوئمهمترمىوطئةخائماءالباعندي
7يزغحاضرالمفيواذارهفهالتاقطاويخاشض

8اماينيطوغاوصلىشطهرأسههأذارالفانصلى
6زبراطديدالمنرغياضاهغاللةعشقتوكنها
كزفركائمخطرخبرجمثنيئامةالردلنيوموتخاله

8للغنفىيطلباتالفانصارتاعهدعادمنمغدا
1مبغلموهتهييمقداالقدمايخحدهاالفردةيائ

فدتشكللحيقصةفيللر3االواال3ارمحالقنا1

3للدراندلسخائم6الحخهشالمتليرخفلزصحبةصن5الجلداالهاب

لماللنالنة9للضربهففورجلىافوطالجاماجرللنلن8مندويوصسفيخ

ااضلممللحابطادالقارهانئظنههن1قطعسزتحعظلنابطبىصطر
الجلداالديم11هأليفحادنجيخد
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يلعبغأطهـصهنكالغمضاعفالذيولضاثبلىهناة

6الموخالزعافسبلغ6دلرمحطفاعكانغوقضيب
ةمولىبالدهاهقذالحوانجبمقنرفهقنافهالييحدو

تبهيرالوالغوغديرمملكةوفالينارتأججضرااريلني
فاخبرحلوصطهموالحقهعالياباطلكيواقدوالناس

الفاهقايخة

فاواالمشقربيهةلدمنةالزماتذم

مصحفااللياليايليههبهانشرتوكانما

ابمفاحتهااناثملهاوشالعتق
3المدنفاثديمنفنالحواثالثفها

8ااعةلونآراااكخالدةكلمن

6فدعفاثاوبرجلمةذىومشجج
ههفاضواريهعههفتاثعفارفانالف

وتافاواليمنالهوانذالييمال

وخلفالبغهمالفالةنصبكحربا

احفرنهضجرقضخؤللنغ3ءمودخلرالجةلدلمخقامضاقا
املدالتنايوقمحدو3يعاعرالقاتلاكعافمةللحظيالجهلثجاحوللقى

لدمنهباطراشالتهاالربلرلختوقدتأججءقحىقذتقصوصههتشو
خمهلىفىاشلعانلزا7االنأمالابمفا6نانموللصفاالمثترابزلآظر

ارفالمثجج9بمدرةللمحراالحمف8يضلمرالمدنفطمجطنيمئنكا
ضت01درولضاالمنظارجمقيمثاوبالفدقاداذاارتدرأهةيئثحثالعشاا

عالمابنحبصللصب1ازلت
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الصصتقرفاقيقاكألونالظذأتريهلبل

المفايوبنىابالرعبهتءالنصر

حفاوهاجهاعنه5العداآدوصرجلى
ضعفالمجالحداوتكواللضغهماتت

تقصفافيبايلاطاعهاارياحاول

3صعفاقيبيتممنانىيخليزععت
عضبالمفارجعرهفاةهغداهزتولمد

عفاانوتنوبهالجونوافاصطاسطت

افاوعاررالجباهاهةتولىواذا

فااثمناحتييزفيكللغدلمضاربصبما
خكمشفا4هـحادثبأوالهاذا

6ثقفاهنهوخرجتصابرأفيهفويئ

األبنباالصارتصنيةخصىالراواذارهت
إوتخلفاونيصنىيمللذمحدبواذا
اسحغفالحينىكانىتعرضتاليونواخا

االعرفايديلمنكلجاهلةكنتان
1واذارصايهدطنارصايهدفاكان

ا5فاشنىعيهامخىهقلتدىافا

للضبلدفالمحد3ءضىصلثلثفاحرف3الحقدلدنمنن

يغاللقذلزالتنىكلاصحاوجفاأسالهاههتلىءاريغاالمرهفعدطع
صقهماللدش3انطحاياهثفا6وغوضرابهنلثرلبفي

عامطغادلغالفوهوشافجمعاصغفثقعروفي8بددتواريح
اتجلاغ5ا



3كىتاتالمطي

المدنفاالنوادهاجالرقهدبتفدلي

3افجادالمدلفاصدعهزنةيصدعزالما
3واخقلقثمنورانورهظيلةيقظان

عتاأتاخرفاذاظحهمجدوالرعد

رفاععامةباليتأخرتعلحاذالت

وتقصفابهزجراطوراوطوراالجما

زحفاتحاملنوقاصحابهحسبتحتى

6تحطفااوالدهنفئتألواالهصيقت
3امصفااالرياحهوجثقلهيضنىحيراق

عرفااوزامامملؤةبياحف

ندفااطيرقطنوبلهاقأنو
واحقوقفاالثوالثرىهألاذاحتى

1زخرفاطايورفيصنمافرثحتاذاحتى

1اقوفااجدمبردمفخيهالحيونفن

تلحفاحيننوارباالنشراالرضنوح

31ناقدابمكيدسجومرعيهشا

موقفامجوالضادقرارةكلوتخاال

الماشيالمدلفاسيفحمائلادالايحابالمزن3ايالمدنشالمر1

تقصرتأر16مامرفاهجانداظيوقمجدواضاتفلق3دلثيثي
لاليالهاتن8دلديدلتاالوضيمياتذبللذىللرياحهوص13
ثوبومونمبمطلن1واعوجمالاحقوففافامثوى6ورالؤللطربىار

رقيقشنحإفلنعحا131طاهغوقالبللبردظنحةفداخلر

اجعلابهفببجفلى



االكيااالب33

اعرفاأنوصغاليحهالمفعرفنى3يا
االخذكأوالطفاوىالموخاؤووجدتكف

غلفاالرحيهاثلهحاصربحدوبقت

االفقيدمخففاونجااالسىاالتيخطواغلى
3مكناةوالغانياتبالصاارافيولقد

3ئاقىكرمسالفالدنامخدرةلسى
مجوفادرمجوالجابهاكانرل

اوصنىمغلوممنالديخامفىهنحظ
معدفاقدهاكرجاعااخالتوالدهرهن

لوقا

هولاردخئهاممنالمباخلهاذكنتوىالذفيغةرت

واطلفالالماالءلالخالبينوماماصلتاالابينيفحللم
وقاال

الحطفصراحاطسنىاليفانالمودةنحدعوكوانهابنى
ااكثيراحمزانمحالفصعيازالالفافىواال

بهايوضهفيفيشاتباهاثمالشالشطانثعدفي
العافقافيه

موافغاخيلودأهنوغربكرسهزكالكانحمربتانآ

ةالحدائقاءوراواغداقاجمداننجاتقكرمفاجبه

3فياعتمجنتحيلتالماتيااك3الحزتثاالس1

الجابالحعرارلىءاظرهاطشعرقفوللدالفاظروعلللدنات

المنظرصىالرواباللهاجهارلليداتاقطا6للبحدلمبوىلمغل
لدباتيناطحاثق



673المحاتاتي

ااألناشرصافقيدصدرفاص4ضجرافيالورثلطاميعل
الوافقالسظايديمتفورغلىالثرىطةءبالماجيشة

ماحغهلماللةقايةواعبابزخرتديااالخدعوهافاك
المشارقاورببدآلصبماواجدلكااالرضفيلحلثه

كافالىناية

حمذاكفلستاحدواذاصالاراكلتالدهربئبخال

3اياكثلهدممناياكمدنفابحبنثذاصصتمغاكوت
ةثعياكبهمافملتالالوفيتالناياتجموقسحرت

تالكمنوحعبتصهمادههمنتخضبتتلحاحتىلم

6اراكإجوهرآتظلمكالثصعىحتواصاطليينهاهبا
7وسقاكوابلياديرجاحكمنلالدويرةنزلةلمفال

كوعالهوىلخامىيمحلمصروحهغيرتئهلدهربؤصآ
كاناصدكالمازالذمنظربدكاصينينمجللم

6مضالكاماآلصالخكبمماكطبمااندبنثهالمحاهداي

مرباكامءالميصاارضئهامذلمجالجااميوقذكيابردطام

اثراكفأرالمسفوقاوفتعضبمارمجامرسقطتنماف

داكةءالورددماهوكانجوهرارضئهحصاوعفا

كئيرةجاصة3ارمادعناهادالدلورقهدديارطويترليف1
بريخهشاتبتالمئصياتلنيكاالمرنفالمدتركتكاحرت3للضيان

شهتخذضجررهواالراكعوداىاالراكينهللزالحلى6زتعغنضبأ
ثالحيا1المازلالمحاهد9حوادةصرؤ8النزيرالمطرايابال7للمواك

فأرللكضخروالجرللعحفبهبوضعاروهومججمعلميبامر11ما8الماللطر
للعنيرةالحجارةءالحب31اذوءفلفخه



اسادساابابا83

رباكفوقارخهيخابنصرتضجةالريعايديوكلفا
باكعيهجرتديرالتهافضةشءمفردرعاوكأن

كااراكالىداحغقاطرفابدآالوىنىصرفمالزماتهىاسما
المالمافافة

تدالهاايامههنالتيرالءجةااهلمنأالجما
تحمالاينالمفقوداالتىعنتملهحتىأيختاكصضليابن
3وترحالليلههنصاعةثوىنازلئحريكلنالتصاببكأن

المطاعنمرخففتممكلرفحامهافصالصبحكافقءوما
قشلالءإداهنوجرد4قذااتجايحاهـاسخفلتهافا

ةاكرلنالاوبطاتايخافتنركانهسياحبهزجمرت
7اجندالراهينااايدق5المطاهااطارممحالءلداو

9منهاليطالنباماغدونتضاولواحقاحقباكاياغلى
جبالمالخهجزوهفيمجركأنماافبطاويسوقيا

1الراغيراعزالاباصرحناقوحهنخطرلهفاتلهايح
اتفئغلضالمفرقفيهبحثنهواصطسهكالكعدرىفاورت

أمالريججمالابطأتاذأوكتفوفهاطاإقاصرعتافابطبئأ
يعليىافئر3الفراقوىلك3تاللكباكرللنقشارش

للقذفىهلصدرةللكصائردلقطاديخيرالماالجامىءاقامثوىاليلاض
ءريصاجاليا6دلترابوهوصدءبهعاالغمادوغيضرابالمأشفطيقطها

ةالمبالحقبا8الحجارشدلرجليقلهماالجحلمجدبةممعال7ورصءاافال

دولاطيوبمضلرلىجاخطاو6ورإااهوردالمنهللهزاماوهوالحقبموضع
منالحالياالعزلصثشقدحاللظيروادقدحات01دلصيرالجرسالجلجل

للرأسوالتىالمعلاصاننصكاشقييحملضىالمدرى11للالح
للهمللونرشضعسللفوق51



183المحانات

الاقدايثمفرعهالفيهن5اجمابقفرفردامثافى
3اعبالقااارجاللهائقنيالالمزنخوارةليكلب
خفصألاصالكهجماقاوهتقطارهايطسقمناعلييكأن

اغرمحجالصحآرأىاناليصهدآفعقينالصبيلنجات

خأهالقبهاذصوآيخارىاكءؤلوسربألهعنفنفض
6مقالمحايعثخلخمهسصتاساوداحبنتريههزاذا

تقالاناجملتجالفومحعنالنرىتحتالوعنسوكان

وافضالنههكالظئبمتويهواللالينيدعاوثل

الومآاطقاذاماساهقابالغاليحمماجدادعا
ارفالافاسخطيآواسعرنداالوانللحربوأعددت

ةاالرضدصهالاخاماعالحزنامنحلوكرجاطريقهاوجيثصاكركن

ونارشرأواصبراعاللطرجالصمالاتءاذاحتهطاطربياوجرو

احرزاوهمقالاحمابلراللملوقبلبالنرارافاعبوعاكؤا
الرلمجالعدوةيمافكلفترلضناالئظابعمنابنى

متفالالثربابابامنفتخمفابممجررئمفصبراكالهافد
وتقالبأصعيناععيوقاشدلنيمواخيومابهت

اتكمانتجالعاحسناعدورتحتالضشنواولما

لاجماةفيهللحابكئيرالمزقلرةض3للبهيرااليفثحرالميف1

مهدتاساضحفتتراللوالجانقلرةالقطاربمساقمصقبص3لمطر
فااسللقعيثهيالللرياكفوائمهمافاانيمنالمحجلايخهاكر

دبخلددغ8للظيمرددلدوح3دنحيمهالجهوهواصدجمعاالصاود6
ثدلطوداوتجضزيلةلرنلجللراالصمرالحطىحمداجفابهاسقوفللتىللمعلن9

دمدالنق21الحمظالمتالالذواعاذوااالميظهاالرضالحزنلدصظيمالجل



لسادسابابا83

وتاال

ياالحاباحاناتراالرأيمهسويءصىيرصءيارب

بالجظأل8االنيخآفتيبطبهرعذاليقدكان
مقبلابالحيبوجهالرأتودهاعابتين

كلبئلييرضىفيىاحمدبنالييرضىكاتان
وقال

جهلكهيوتايعقونلحاعذليحمموطانجهععيبئعدت

قلالىخلوإلجسممحيحعوآمنمريضةعقرلمناالينحاف
وقال

3افىلتاسعفىهنغكحاهلارقتبالنترقدفتةلرىاني
واالملالنىولخاعايامترىاالةادلهااتمفكبف

حهالمجمقايخة
3اءصقاوفنيتوداماوجديطال

الحظاماوأذابهنياللحملا
هاقىفياذاغضابصلعى3

ها1حرموالصمنهارباجحال

الحامااالقيلوكشيرودهنهم

صهاماةوإحلواليقياليانجضوا

أإالعايطيعالعاصوفواديما
هاالرشدهالقياجذبوهكما

اناماالعصفعنيناملمنفل

اطامكيامللزار3رتتتر2جخاطتالماموردضحاا
اسإغرعلىقوسبملدجردوااكضوا050الميت



382المحاشالتي

اهامممغلوصىخيآينرها

عامآاليلمجببضاهمفردا

المداماواسقبانيمباضإليئيا
ماطافىخالىواصاحافدلب

مرأطالروبفيالثرياوتروم

اللجامايلجهتطعربماب
كامامنهاشقبرقالحينارق

ثحسامامترفياوصلتيهدحلت

دوامااجوادهـوجهوارى

افاصانجدارضخلهجاقلتفافا

اماالغيياتلهدوتيله

ومقاماموداعنديالهموجد

اما11يرنيوفومهيالقوعهيا
وغرامادآيربحمعوا

لمصاولىقرششئغاسهروعيم

قاماامانتمقحوداادرمحهلض
لمحسالونقافيةعو

6بالعاذليناغلبالويحلصظالصةاللومكلردت
حميهةنجتوابنجارهزيالجسمهافئالضىمجهل

بينصقوجهممشتوانصباطاالتحدلنيلتافد

صحابامتركاععاصيراارقا3اظةيلدفرسرللطه3ءالمرالمتهاما

حممععةمجلثو6صمجمعملدحم5ءافاخءالحأرقيالمثء



السادحااالب83

يناالءالبخلالكابحؤئياليالخلاحملال
الواعظينكأوبحداعاعقرحممغقافوميمييضمن

االترفلوناحببصدهامنرقلهبكطايتهبوافقد

اوممنريناالسشبناجينبممترقلمطابايبدخوا

يخجاهلينفدضاححمازمكميطعلمناصحمنياقي
يفرحوتوميهغوكلنجمرالمالذياصرامنرأى
حافروتلهااشمواهيآرسضاقداالعداهارياني

تجينتيكانوالهامنمحثرعناشهسلواقباب

يلحبوتوعوممجدبابزللمزمنعفغبركم
يمونءلضيهاعناشهوماعليهاتمهاكاك

بعدصين3الثوكجبتمضجعباالحالمعانقتم
قونمايباقةتقلمانمحشرغلىفرباييالهف

وقاال

6بجطاحماتداعتودارواحزاخهالنفىأالمن

يياكااشقيآهمنىشسهافيخهارءاظل

ايخاحماعديساعدفىقريتيفوىمناحدوال

لحعراخهايهسبىواهدمبييهساوجيىلسود
اراوفافية

افضؤالطللومشنىبالحضواللعسنزل

ابوفئمفاتلءكاواحجار
شمظيخاهعذترعئرقللبللدللطاياحواحمركها3لبوارفاد01

موضعاصمالحو5المضهباكأالىده2دعتتهتءدة3تدات
الرمادلبو06لبالىلدنشولثاضعىفىااللدطلاللدمفلالمنى



583الماتاتي

والصحوازرمفيتأرهةؤتتصايت

اطفركالواالومرأس9اسصالضيخاكله
رفومنصميبوماجهباطاجاورد

الحدوركاصادقصحديالللعدعاتصفا

ضوعياواليطويرماالبنسوي

النجوحنبنحضاردففلففلما

ةباصصشرأكحصرالحبلضينتعصرناه

7ومنبرنامنأفارسايوشطمرا

9اطحصومرحصبوحمآديداياطربط
6حذوغلىدتلوهاالخرالغافافيمن

لسروواالخنابكايسحفاتنواصيم

1اوالزهوالدالميحمطروحربولكف
ويفضهتاممثبيهتسلخالكت

31مايجسرذوالتنجوعإلرتجاصرت

31للحلواالحالم3الضعروسوخلفت

الفوهفمالعيئبدرالىهفاد

1وثمراجماالخوفهبآوت

للالمالشال3تلكارفوللضتاظضب3يطيئماالحميهلرهقت1

اللحمالخضالحفالاردف5زالجلوصفحصراظالحقوءللمدطبرى

ليحبواالممناظفيفسافىحرفده3للئرفاحيةللصضو6للقطعالنجواتمغز
01الحاجمتلوممحدةجمبيموتوالتقادللتىافيلثمود6ثيمرح8

الداللالدلأ11خلهايددكجرورثللحفاتارأسممقليدثعودبابتلناية
ققطفياثءالخالمجالماظلى31ممالثجوالحزن31



المعاتاتفيالدساالجاب83

حلوفمخقارامنإهشاوسقتني
3اطصروالحقوليفكثحنحطفىغزال

3النومنكيهثمارنجانوقدنضجت

الشوخحطوةضرالموعدأعاياأال
هبالسطواشهفماظالفالىشفثوال

فوءغلىفيوخذرهعالواعطبنن
ءايانانية

خايابهتصستاوافزلتوالوادياصتبتاالجابواديابا
116نساةانكالدوالتحالتهءومااالدجيلاطاللألتى

17ماياااالحصامالتيناكدكاظاللهلتيومرباال
البركااالحامئدعوفرحماعلىةتإماطقعرىانىولم
8جاربااالرضوانصاعرانبهجازاهررياضحاممهجرىهاافا
نجوهآروايافهاالحصتخالقرارهالتخالميئشقهوان

1لمالىعوالصاوالمجرأجابارعوىبعدهاكدتسموفالئهفيا

11اخافليسمانهواخنيعلىمرخوهويبالارفوواصجص
اماضوخافرأيعنحادفقد4نجاالتابكاديمصونيوقد
راضياعهنبهصدياخالئقوانحطصالحياةطيبفضىهكى

يافااقةعفاممااتركلالهرىصاللةماقلحرمآصةم

الؤكطالكثعضاسبهفحف3اظرالعقاردلغمقدمااالمانطلمثا1
5القصددلخحودلرصبشهعيبمادلحذفوداالحاجاللبنانا3احقهاظصرالجق
الستفالحامالحداديئلماللق7االتاراالطالل16نلربقشلقيمعللبنفخلفقث

االرعوى1للحيرالحجارةالحصىتظنتخال6اتفرنماعحايهااحى8
انسجارفر1اانجهازدبر



783الطردياتفيافاجالب

وراثيامقالىنيةتحطفايحمتخريدةينءقيتصتماافا

3الماياودعيههاهويالذيفيثجواليمنوضافيدعنيعاذلية
3زاألماةتملهالصدقبقيانقطعتالنتابكجبابواصل

ءالحوايازاهـلثسالضىعطلبمخوامىحرتافىعنحطواسرواثم

وثاالالنديفييحىيميتيباكالعافييائحلياالم
5ياعاالحديدةرمطرواصعرطعرةرانااالحربواعددت

يم6إهياءممبميةنفالتجزعن4يوإصتهيئهحمحفمنبدوال

الحوايخاقبباعافأنانولراثءدنارضهصقيناوجمع

ياممااعتتمعقوكاامانتةكوصناطوأبأشضربوكحنا

تمادياااليزحادالالشرمعناشىانخيرنأمنخنراحظصم

ادوامبااتدجحونائأزوانخممودةلمخاتمافرصا
وافامجاعقارباجالهجمعتالجلاعامناظم

السابعالباب
لطردياتفي

3اللياهالثصفةاقسامثلءبالضميااالفقتفرىلما

لقةكالنعوبضيربمنمهشالطويدالحييةلماظريدا

الاتدىوتحفرباتئودارىارالمةاكأباتور
ليوترداياثةثالقرسللتىالخواماالفتيةدنوثلماللقالصلازلرالمالجلباب3

قوالالدلحواشاللتى5الجةوافيط01اسقيطاكيرسقبجمعدلقجهالحامىرفيوتصداراج
الجزحالهالكممالحتف6محسكأرطءااألصالحيفةرسالالطرةمرةبها

منحاادآصءالمرافيماللفرولىقفرى7ظوظ



االبمالباب83

باالغفاهاللنجموءالظلعابقويبموسعطت
3ءالمقامحنورةحاهةءوالظبااوخقلعينقدنا

3عقاالحثامطمرهفةءراامربحاةا

حاللرداطرفتعناوهدصرداافىمتكمدة

ءابخابالاططولبتصوا4اانجحةطتحمل

هبيضاةبجلىخالفهاءاالعضاموثقومخطنا

الدعاهالزجرشبحرفوالسماصثهاب11كاتر

اةالوشقالثهالكوردةءاالرجاتسافطباش

7حراالفذافيكومقاتءحنااطصفءبرثنف

ردحهاابمببنتابءمامىةكقطعانجة
حالءوالفضااصنابانىرقطاجةانشابمثل

01منورخالعازبنيءاالطالرخءظاسرب
اءالرقثاالجفيهكققءالحفراالجةاحوىبهطن

ا2تءيصطادتجاالاليخرالحناءالصطاضفاثركأخها

بالدماالموماوياكااالححابالثنقصكين

الحن3المرطهلئرففائراتبالذصبوادالضااخلطتصمطتا

هرققهمرهفةرتفهضائد3للؤالنالظاهاوحثىبقرتوروهواعيئجمع
االنحااالرجاه6بطهروتقارضانحفهلموباردأالطرفالهدبة

تحعللكمباالنانلظفرمنبمنزلةضللطيراعالمئللبرنه7للزنجغاهوالوش

للحينفييقعهاوهوحذىجمعاالقذاالنمالعاغءالحذابالغدلثتفرأس
القهحادارتددثاللاالعالجرىنيترعتدب8نوترابمزدثراب

فيمتنحعهرخكزالنظباقطيعب01المايفيمجثالجلعرضلف

شديداحوى11حيداالمرممىالحلزبالالزواوهوالجمغاالصالظعب
ولثبوللفاهكأاالاثائيةلثعطا51اشيحادارتقبواداظضرة



82الطردياتي

اساهالىباالرضريتلرجاكاليأكأافاصريا
الحاءكثرةمنفحعبناالهواهلىضئآهقصبولم

الماهبابنيرارهالخاك

االغلفية

يباالشبالثعرهشييثصتريمن
بالميبوليىثيبىءلترمن

اثعلوبوظلمةواللععىنورالرووس

3الذنوبوالعنرفيوالصباالنوافىاي

ببالشذاكمنصييإباهيهلت

يبوبسومبقارحاغدىقد

ةالمبهوبكالقدحافيالحصاينني
القطباهوضعفيخمرتهتوضح

وبالقصهااربحهاذاغدت

وبمعبدمقبلنجارهاينقطعلم

وقالى

3الحفرماصعابهلهمافيوالللاغتلمهقد

خعابهمنجحثهأنهايايهعنقدكثفلصحوا
بهيعنىنمدلثبابهيىإتروازرف

كعلرح3يةلكعنمجهنالمحنيلتلدنوافي3للوادلثديدمعبلدشا

ابرىجؤيمللرليصوبصلهصيتيربرشكىالذالمومالحابةللةاتمما
وبى4لمط6تددمبىدبقطيبلدعنيرةالحجارثيدعايالفيبني



لساالباب93

خايهالصيدهنمانجبوممنصابهنممخلبذي

مكالحسابهابازيهاخادنااتؤابههنلاليمصلخكا
6بهاكذىالوخهللذيكأغابهلنااوددناوال

بةاالوفىلماالماطاركتابهمنالعرطاسشكاخال
بهادىاظيميهاواحد

قاالهـ

ةيوبمومبقاكاثيبوالصبحقداغتدي
صيبقغلىلوفتاواصةالحسيبجموصةأشفي
اكتوبالعدحثلمملمجوبكقدحفرو

ةضويبالىءهامناصعارجبانظرشأويبغا
المريبلحظةرجوعوهنعلوباالفكرفينفوومة

أديبباللمحمواجدلاللبمبافةلملىنار
مجاخعذابعوطمشجبكلبمفصعب
مريبكلءالثيبضيديرىبهستريطظةمناصرح
8همقصحجمباظرعيىافيالماصيعويمه
تهرطيبثرىنجااللىرأىالقطيبفيههاالميلبهاظر

اقربلطمعتبغاالمرعوبظاركللستوهل
والجوبالثماالفييخفذمصبرااللعاطارم

تربناالذكرالجةيااليم3للحغاظشلبكنظنرلالنانلمجعينلمالهلب
الموكللذىعالصةاللنةاتماللقارح4المنقوضةلدئيابارضيتماوددنا3
للخخلللصيبخلللاظوصتعرق0الجرىللريماببحبوبحامماجتكاقى

محجعللبئرلالديةافقيب8للبهكالمرب3يقلنلثأو6لشرتفمت
نذعلالمومال001للبعةللعيبفوتفاالخنهنااالفتل09عم



2اايعلردياتخ

وقال

األهابحالكفاعاراخهلبكللشوالللاغنديقد
3الحجابمنالعمحبداحتىاالبوابمظقايسدوليص

الوثابةسريهببهةاباةاعنجككغرة

شهابشكلحاكاةالمنساباالرتممثلتاب
وثابااجردهنوآفمالعولبفئوقفبمقك
6الذهابجولةونضهاالنياببابثفععتهقد

اضااقافية

7اصالراتغيرباتورابارحماتليىصاللداتصا

خاطاتولنمابرآكرهاترغعلونوقد

الجاةنالموتيقرتبالفالةظلطحاموما

واللضاتاالنجاسنخلفاالصواتخباذسوييت

غيرجارياترماحومايمفاتاصراهتظل
اخارلتواالطرادفيولىالفاتءللدمافولى

6الداةصخزحمئفبريقةاعلغاالشيحنضبن

االثاالصدورفيينحعبافالتبذيليىغم
مربهاتعوالهاحطاالثباةعلفاصاففل

الضارادلدوال3الجلدملباالداالصالحادلغطاهدلقاع01

االجردهنقثةالمالجةاالرقمفطالجركالاالص2االنيابمهللقفؤارثابكا

كهلبار53الحدويصاةجمعلثبارعةبخهكرقه6الجرمحالدج
للعاتهءيعكيخضبنخللصخب8ياصفوالكممنكعنملجالللعيد

افىومميبةجمعاللبايعلقيثب01الهالكالحفتلجطةللللدم
الحدلثباةاالجربهثدللذىالجلاالصار11



السااالب63

اريثامجردلتقمبهنهبهئاتكيرأسة
مربهاتخرفانافطنالتشيناةافييحسبن

وقال

اتيتماصيثياشقاذغلوتماجيتياكف

كمارميتيىهصسهمبفوتهاربالتيه

الموتفيمنهيرعثعقالعيبدجمتانيسوعمودب

الجيمتنية

3ينبجلموالعبعغاللماكائه
المجعصارلقضىجمفلقاثدجثى

صجمنرعهوففةمننجصمه
اطاءقافية

ارتياحللصداخايقومالعماحنضىفيقدلغك

ثبالجناحءالهوافييهضبارصاضآااللحاظهحلق
6اصفاحبهاكللنركايالمراحكركاطرنمالي

إضحضاحواالفلرانفيتني

اطاهقايخة

88وصخالومسداجوديزينابلغااسارجثىتخالم
وكؤضاطيرارضهاخافالرخاهلاللحمتمبط

نيملجثهاالحجفال3يثرقينبلج3ردفحلتضائالتحدلىتاةدلق1
للطرف6روااكنفبهنديشلجدسخارثداصخرزللجء

العفاحلهززةتهالفراصرراالجرسالجبلبنتاطاوثوبللرلعاكريمالوس
بلنا8ثاللتات5لمااالدفضتكلىامحلهثنيكمجرلميتة3الرافرللوف

روبمفىطااارظيمء



3الطرديالةي

بخاففيهاضرآحكمرصخاانمائهايحجلهافي
3وصرخاةخطفهونآعوملطخابدحماوكبآ

نخاتاوزاقصمحففرصخالمافطفاكأنه

كلالدالفافة

يحادهاالدالىجحبادللطرلماأعدتولما

كافادهاطالماقيةاصعراضصكباوفاد

عدرهازادهااخاصألتالرياحباتهتمحلمة
اكادهاابخاجرثقاالىافواههاوغرج

آأوالدمااكواعبكضمتلمهولميدآفادمكن
وقاله

الورودتهمالصبموضوحجاللواغدواوفتان

يداعدأبهافهمغلىجيثىءامرامبزاكاق
وقال

3المداوجهفئقدرثاليلواثعتدبغضفللصيدغلرت

9تقدالظالملاوالفجرخاوبردالعجمصربالواتله
11الطرديخلهتولماعدونلالمدمسهالتغواضف

اورعدالفضاباكضابرقتصدوااليديمهاالرجلوئقتني

وكدةطءأاياصأنرنقعوتدعلمطلنثوتام
عاتانخب3غاهصبممضمضاالمنتاربئلةالطيرجعارحالمنرش1

االكادهيهاجراعدوفىللصيدبحمالمحمبالم3كالظزلالنلن

االذنترخهالىالغفشالل7يمالثدالمرتتامحاعب6للقرابغمدوهوجمع
الجرىللحدوودلضايةالمافةاالمد6دلقمجىبالللر8الرحلللقدصب

للمبارلنقعاصكنركدا



لسالباجا31

بدمافدعدهاالعريةثل

الذالقافية

امخناالطينالعوطيشحنطقذاقنذثاهبنتا

3جبامجبضكاعاحناالظباهخلفتواريا

3هذأالقيئهنتهاعبخلجناالفالةغيطانمجذ
ذاامصذااصرعذاأدرلم

ءاشاتاية

وقال

هفرليلطرةوالصجهنيالجادالضمركفقداعد
تعنراوطاحمهالمنيواوخقلشترمهرضةكأنه

اوكالىصاوعلوشيكالصمنظرالنرسكلنجالناوجه

يخظرلماجفانهوطارفواصفرواحمرالحضش

يورادولموفاكهيفرلمفمآحينالتخاله

يمدرلمالغدرانءوأديشرلمتممنه
نثرجؤدرامكانهبيالممطرمضولهوالروض

جويخضرءاصحاوالععنيضرلوكحفيرمععحف

االزهرمملسطعقارلمنسىرنيجاربةكدهحة
لحورشالتديرهاكصتحقرلصانتمقرهداهة

لفخذللنبالهمللهمويررثا3للغذهللقذللعاقاسفانمت
مصللضبطلنمطعلالجذ3الجذبالجبتللنزالنللظبألثنرولرىل

كرئرظكبرفاولتمهفوسجمععيلللقطعلهذصاارالمديتمللطعة
3فانمخهيقحصزتخاشظة6زلجابمالمقوسةلرشيلثلبشتوحب

حعملويدصادلحررضدلحعراانالترلبرعواد8للشلرالحربالعينيبوعادلر



592الطردياتي

جوسعنيمثفهوبمكايفبرإطرةووةذي

مضربعثفتخبرعناالمئزرلفضبعغلفلو

يازلقراويذعرالصيديفجرلمالفجورمنصيم
المحجرتسرعفوقذصمقلةمزررجوشننيكانه

6المذكرصلهحاكوذنباالحمطرخنيرقكأنه
قالفى

اممرتاصفرمجدولبرشاالالصعبا

مدربتخيعقنخرمالراميان

فهرعاصطحاممقئدربارصمنة

6إلصورينخلنىلماالكراثالنجئن
مججرفياشبهوالكبرصش

كالثرريمارنثمالسرراالاثيودكا

2بحرلماغونوالثشرالقلوبللى

يأخذلرضتاويدرولمسوحالطررواللل

مخصفوفاوزمرجاةواشهرصبحوالح
تعدراهاشابطلبنالغررسوأنحآيض
النظريسالنوهنوصهرروضمآجديدآ

فاتعرامفقامالحبرقماعد

نغهرجلدارقاالدرحالجوصن3كهايلقريجفينثر01
ةاجمعاكر6ءبىياددلطيئالمدراصديعفئالمفحولممرمرهيخيمب

مصاآليتللضيررشللطخ6ءيزكيذركه8افترلثز3لثرةفيلضة
اصحتعرمافلص



االابابا93

انتثراالضهاذارمحوحسرقوصعآوقى

نحدرالونجينهؤالعردأقدغر

مبهسرجمناخرذوخطرغلىوصاشح
3االثرجنوصةالظنرحننخوار

فاصعمرريوجداالثراذحقوقلن

3مدراالرضصارصىالثررميماهكذا

الزايتاية

الياهزانجابهرنشزاناارأوهاو

حزاالرياحمجزاعافالمرتزااضهزكاكاسزت
كزاصهنصواكثطلبوخزاولعرآتجصآوساهها

السينأفيةق

نفىشالليلدجىوللرياكيخغدربفلىفياغتدىفد

9قلجلسظالمثبالجوادقابالقبسليبداالخملذاحتى

المرساهرارممرنحملجاففىتمداوثةيالحق

امقلقيهاشوسكلنمذاننييالفرساديضرايخاقوساغ
يقترصعايرحتىلمغدااشا

المدرللطبنللعضيرالحجارةالحصى3للطرضرفى81كاكثشاك1

زالمؤالمرتزدلقحيرارهحلبيزكهاالرضيامةالمرتفعاينالحرليابى
6لثحالمبىل8الليل6خرلةللغلى7لبخىليخز6االرضهقي

لثرابمنالحينههمايقعدلقذىالراايضدلقلضدةواالمردردلفتسلضدالححلجة
يمبرابمؤخرللحينلثظرلثوس



792الطرديات

بخيرالتينقأحية

رناكهملبرهبخيرجشذتلاحبحفيأعديقط

3المعاشعناالرضيائلفثاشمخخرمحم
بالمقاشالمضيبكحقطثهشةصشاءلمكلقطءك

كالفراشارنيحكلىمنوصإنىائربمامعر
وقاال

الهراشعنالقيذنتصكأتةشرساليثمق

برشابزاةنرياتبضشالونخدولجقعاحيتم

تتحيخحعرويخرجاتموشيطأ
بخدكهدومناصتأمرتماحتثىغيرامدوافيووابل

بثىبوجهنحوهافقامالبطقشدابلصيدهاو

الفرمقبليئرجالىواستدلالقىبجدثيناراليم

وعثىفدخالبهاسفميمثينجرآالميلهخالمارأى
فثىأايالهمقفلشةعابغيرصفوقهوة

ممقنجومذاتيلهجتىورندىننهائختصر
داتافاصة

فظواارخئبزورقتقغيقدالوافداعتدي

بضاونحنبحصآانلنضاالةارادحمباهلما

3الحزاموممهباالإحهدثدملبيلة14ادارهابمحهالجرت11
لبزاةاالنشاحهدلتاصياتاخلرا31يفبيىرتالصخرتنحراخرسمزر

الجوادقةلنماومنيرججمعلمتيربماككضتها4أتروفرخاةوموبازيجمح
نفخعىبالىاضأترالضيفالملرالطقاجرفوالالثديدالمطرارابل5

لبخحللفقالخالصةللمرفاظرةالقهوة7للزالمأوىلثناسأ6به
83



االالبلب3

لقضاتضانبضبخاضينركضاجوالعيهيركهني

ضاشولالقومفاطمافقضااكوكبكارأيت
الظاهقافة

قال

3باشطاطاللالرأسوماغطاطنيالخملماتولى
6ارباطيتجولددهيةالحواطبالنقالؤالنشدوا

ءالظافايخة

وعظنهىويمايةفظللدماكالصفكقاس
اللعلارادصايديةيو

قافيةفاافي
جزحالهظءتملىولويدعيفريجلئت

اذارفعتضصريرعولموعآمع
دهرفدخدلحورببالفزعوجهلمارلى

6قغالبدضعلعوسعموثوم
جزعاليثاافيويص

انينقافة

3نهاصاخالصافةوالفجربالىلئىوقيفدلنتدي
راخعنهالمغربفيوالليلنابغبالعمبحونه

بالواللعىاخالطاصمطاطللطرىللضنهلالفالمنقنى5

لخحبؤمميمنهليلاثجرلدتطاولاذالنزالعطامةليالرمقالقا

بتمياجمبالغبس7قتىاالمرصم6يانزحأارع5فكلفحتالجزء
للعصعرللي



3الطردياتي

هصابغوسىقمبصلهفدوالغالدماهجؤثمرفي
جنلفارخكنيهيمءطالشاةماضيونسر

اياتايخة

6خمهحعيعلىضطربخهرفضيجدريمأيارب
رتجصموزهرحهوفثريذلتبةوتى

للحليفرائدآفهصيىومرضمعتهله
6غدرياندسترشبمربقواثىابالتربا

ورىشغتادمميوماخلفارخيالظل

2الجبئاسلةفيمحكآاالنيمنفدعاذبالجف
8الرالشضنصاللفتحريبمحرلبلفعا

9باثععيتأللحفووجأباجلهبخيما

اصيرفيديارخهااطفيهبالنيطفتقد

الجليللذهبكنصنساقموىابرأيهلتواف
االبغتهايااصحوسكىبطالسالحوفي

ألشر3تامسابئلنقىلرشبلطراشالنهضاربرفىيفلدالمرفي1

وجهلثرى9للعنيرراطبالحعي3اطدللثاةنيرطالجوفرحكالمقدرمن
بميررللدائدلثص5لريعآايابننيمابىارتظبفحنوفياالرش
لأليا3لنديرلدضبللغدربلبلردلثملريتأالحلى

لوجمهالنالضمىلعبحاالجلللرثارىيطرحمهالفظهاالللصعيلىأ
اهداصمحةطللنج101يبيدللشلطنمىفععهرقءالذ

ومولالبابهيراالباهميهبراجمنهجمؤضينظرللذاالضوسءلنبحللكي
وهمرضاألتاء



االهناالب03

الثاصأالباب
كححاثاواأالماحآفي

ا15الالحرالالىثمغيريوبفييبقلم
قفاهدفاايفونولىوقرثبياصن

لو

إماالرفيةغناإشالمحخآءتخالالابهمالاالفيوالنجم
01سودالمةإدايشبكأنهاثالألماتحتمنوالصبح

وقال

دماكاالخرصهبتذاهنالمناياجيفيصارمولي

ءسماتدفىرشهيخمبيةالغرندكانهتيمافوفتري
بهئمىابىاقاحةل

ابىارإحازومآالبرداسير

فمباقصارتتعلفأولمالضاراخد
وقال

الصجاصالرياحهبربامواجهغديرترجرج

هاهـذجوشآهتباشرزتهفومنالثىاذا
وقال

3فسكبقالوحائحاتمجألنههاالشاتيناللةماصىاذا

كربومانجمالحصاأحةحالصتىوالااللهبستانيففمطش
ذنداخمهإتجاواصراال4ظضإتتضدااليمال3اتلالدلاص

هايرىوموهرجهافتافرصدكأ5زجموديحىرةبهواشليفثالعارم

الللاركفالحغليهزالوهبجملجمحالباةةالدجاشئبيارتثبنجه



103اثتاصالمابمفي

ابمماءايئفرونأرهةخأايلرآةهـتا
اخاكططااليخهنمصخبملىخامازي

لاوذ

3أكرابةاجةاصارطدشهكضبزإةمجوناثاحفى
نجاحاعقابيههتتبلمةالجيتمريتضمن

وحال

كأللهخماحمرةتهحصتبىدلمطارت11اءكا

بالرقيخوثشاكأتمفااصتقاعأرأفوفمحوصة
وقأال

بالطالفيخدثةجوناحجذايا

دذهبامنءاتلمةصأحواىكأ
وصال

وصبةوففحماناوخمجويبمونءجماسيدعخدلما

باتاخدتحلوعهإاللفاظتحجرمايقولومغن

وحال

الشحابةتحمةرباتجأاتلوماخعراالرخيت

بمخاببحيىاعجلعانخأأحمآاوازالنثرت
حإنيخهذةخش

83ناتجمصاتظبقىاعددشهافايات

اتزنجاتافرلوبينتءخاباالءكرا
خائرصعروفهقابأل3لمة113حماالتأتءد3تأتالهخأتراللطبضابأ

قليمل3المنيالتية6عاء15خىالاياجصوتنوعشاالرف
والثرالصغيرالريقوهبزذاتتإسكش81تاصاصرفااتءاليمنالزاندقطع



اكامناالب03

محززاتالريثىبأبرممرعتاضاهارحنحتي
اخرطاتاودعنخريلالذكورحاللالتنيسبن
القطاتاخاقرتحبئلؤرثتارعىكأخها

صارعاتالزقيرهنحينوالحدابالعثيالقين

عاتبغيربقثمواألماتاالبامنصدى
عارياتخربخااذاحتىيقاتالىيقاتصدهن

بأخرياتتبدفاثممحثعاتالريثىحللمن
3فالعنبحرمنلرسلننعثراتايمثىكخلع

ياتكيرامنرفدتلموهرصالتمقعمصك

لزوجماتبالصواجتجلناةالروفىالطودقلةفي

هبالروعاضهيطرقنوتارةالمقاتالحبوإخشار
3الجرياتسريةوهرارثباتبهاعرسابنهن

خائفاتظلنيوموربالناتجيهدةطاغية

والرماةابندقعوسواوابازاتالصتورهنيخه

ةاتإالغيرفسرعاتمتردداتصمقطنولن
جماالضرمزرياتخوفالحباهاصكليبلعة

ضامراتطباطإلاتكائجاككنتىلفلم

ألالملث3وللغاالنفشموللدولبباعلفيوهوخرطمبهعاطراطما

كالشكهعهل5حاخالئعورمرجالتصصءالمنقوثيباالرسه3امجمع

ابخرلمتللنؤءاروءلتالحبوسمقهجمعللقلت6الحظيمليلللطعرلمال

نبةتحهاةلبل6ةلجتاتالالجمبالطوالفارةمااكبردويهسص
اتمالزائبدتد1لليعق



ي3واالوصافخا

ةاتههنلناظرتلوحاتباالبرجفنصحتي
اللداةانجميلىحكا

صاتوامامدافاسبهاعاشتالمباركةدويهى
ميقاتللسعودبهوافىذمرتاجهتجتمنيلوح

عولتاالركوالعبهمرتصائلهيخيبالخليفة

هاتواهثهايئمناينمنوفالشبهالهشملدتها
لفالتمخهفلقليليىحاجاتالعمالمجواللهونيلي

رجاتوللشائينعتياخافدفضضتآتوفي
ةالسرورصاعاتاياحمافيالنروزصافيةغداةفاصرب

هردعتياتعنوفمخهمباثهارلضاالجنقدنى

للريبهعرواتكالئنمنيقلودمرقصهمجؤتمل

61مالحاتاجاثمصفجهحعشهمفوقادعنيوركب
الو

اقالنهاواجداناظاترارضربطتترقائم

بألألوكيهبتوقالوايهفصائلواصبحالمزااذا
فاتااللعىمااظويأيهحاتوسالجاوزيخيه
3عاوااللالومبفجهبوضآاللهاوكلطرل

فنضت3لببدالمكنبهبقعدوللهبصدجمعنىميهاتللحالماتاآلبقه
هتكرلتاتءاوعاندماذامرداهنمرد4للندرليجمدللنروز3خت

بدخبنب3لمحاتللضجلتلد6صروةجمعصواتغابكخت5
اضيفبومالبمت



افاكارفا3

اخاتءتالتغداذاالدئاوتلقانا

اتاالتتفحشاطةاتاأباتخاءثواخماولخث
ماتاشاهتترتتلثةاصصحهصرنجوجطانك

او

3تتفتيرمدمضرءافىرزيم3اقهأومحتبمنجف
يتاطرافبمهـالنارفياوائلخما4اقخسباوحقاكأنه

الوهصا

نعوتءاللحقأنهاةةلمهصبةوس صسصهـهـ

كوتهمألجفانشاخحدامقفةهنيظخهاره

يافوتههاعاخماتل4افصبكاطاكا

بمعشاقأفيةبم

لبنسالغيميراصاة5المحأكاحولال
مستحثصاثيخماااتخلممااو

ولبالجيمقايخةعف

متوالقجااللحاظدةصثبوجههاخرثيأىاتو

الزتولدمنبهزأتلهاإصنماطتنغأنما
وقأال

إةيحتدجهرىالفوأثلهأفكتداللهذدتهوصمود
جيئءآلبترفالهث1ابتصنتاذات

اوهوبهعاحقاقأ3اخبهتكىتبم3ااخاناتقطكلتفريا
هوصنموتةأاشايخاخهخهتخينةأشتراحلىءالطيبوعا

يتالطميحتح8يلوالتطصرانتتالف3ممركحثمحت16اقاهةلبث5

داالصالحرزبجلل6ا



003واالوصافالمنحي

لو

اتموجمفحعةبالماغدتلماالضلىالبركةكات
3اطيجهاضطانصقلومققينمراةالدحىوقدالح

وقال

دبمأ6جنهاللدحىاالفاثىفقدأدبةذهقهههـةفاصقانيأال
ثثصيمبهقداحاطلجينفصوصامجفوالظالمالزياثت

وقالي

هزبمالمحالرببهاحادمجثناقهفوضههودصالثريان

يترجرخزئفافهـقواربويهاكانحتىلمتوف
جصيالحافايخةلى

61بريعاحىافايتللىبحرلقرميتهمونجود

الميحالصنغيهارمنصقوطآيمافوأمالحيندقي
طوحالرطيبعنوففوفيعآلدياريطالمافدحموا

وقال

ارياحاعاقفوفضهادىتجاءالمابثقلوصوفرة

9الجراحلفواهلوهطالصوبآلسحاللهافجاصت

لبمعندالصنجومهاخاللبرلطصماكأف
نوراالقاحييينهتفححنداهخضلنجفحرياض

لعهوةالحدلىللقين3ةمملومفحمةوالثحبلتحر3صيرةنلضا1

كركثزهاالصالحرزادتللشةاللجبئ1للوادضدةالدعصالخرة

امطارآبالوءصاصحا8تتيايلبههحمهامشلةوقرة3يلقبيخلص6

وسطهببكازساالقاحمبنوررمربخلىخضله6القطرعظيماهطالصطرسديذأ
اصؤ



االمنابابا03

جناحاناشرةفيحاعلىالمحالياقىخلحينكأنيوقال

رواحايتلعءبيدلالعةتعرااللحطظلجر
الدالقايخة

بيدالفالىصنتوقدبليلجمصتحماهةوصو

هزيدنأالكلإقيوانااعيدىلمالتولزالنما
3كللضقودالنربفينرياواللاطراشىاحموالدحمازلرني
3صودغالئلغلىمجلىباتحروسطوفءالساوهالال

وفال

عاداثمالصبوحترصفيوزاداقدالهنىاحبلي
الفجرواالسحاراهضفىرباتمنربالومال

فصدخوبمرالطائرتجوفافتضحصبحالليلاخاوثعه
طارداثرالظالمفيوالفبرالغرولمجواردوابخهنيحوكا

الصبااغصانمريحوحركتارردالدىغلىالليلونفعى
أبيتهاقاالصودثكهاالهاللكرتهفهقبلتوقد

صورشأزيحقدوالللنورىببعاالرقور
ولاذامايلهافيتحهاالوومايبروتدت

فرفابمهلهثلافجمبيئيشعلولماالعبحتنفى
االذهاناالحقولوطسىفدأذلناللللضربوفال

الجوساضيقفيالحممابيىالىالجفوشكت

ضتيبىصحاروبرغاللةبملضالنل3اموداحم3للدوابألالمالياا
6صاحصدحالحزنحجالخجو5بالحفيللربللعبوحثيلب

اريقكللحابورىاثهـيالمزشدلمافطمرتالال3لالهتالألحا



703واالوصافالملمي

صبرامضالذبابهوتقتلوغنراوجوحممفيلتبى

اصفرابردآرخ4ونثرانوراالستانيخهاماترى

3مطرلناقهالولمثاواعتقالعثقائقفئالوردومحله
إإووسالةكهاوخدمالعروسكحلةروضةفي

المقانمظمآحضاالغصانخوىكبوياكين
يىتربمنالمالىفداتالزبرجدفطعثلروالع

الورقبيعىحفعصضكاجاوفقاطصخاشوفىش

صافهاينايرىانوياداورابئاحثرتاذاماحتي

شرمفكانماتجسعتابألرمنكلتالحصار
امحابهمناالعينخجلفدانوابمنيانعروبحضه

الحدبايديالدباصلالورداتثاربحدبصرهت

6البللحضقدصهقطنيماآلزرهوراطللالسوصن

ضعاتنيابستانودظهتفياصيئنورق

عبرمنءهاحماصأرثمارالصفيهوفدبدت

ليصاصىالثكهاتصةجمبلالحهفوالهارلمقو

زهرمختافوجوهرمنافصفشبنصلجال

الجدديوكاعرافاومنهالحدجمرمثلوجبار

نوارهابالقطرقدصقلتاخرااياأاواالقحوان

نرىارسةإلهاللشيابالحلة3الحبحمتدرا3لبوبالبردا
حالد6ةفلزمرديثبيمحجرحمربرجدللزهاالخالافصللحةيانلعالى
صنوأققالهتمارطبنجتلبحهلر3يلبألسوأدالحلالليحضلضالاآلزرانجههوالز
خاهرانبلشلعزالقحولن011الظالجلتارزمرار6لرصررجالاشلبصف8

زهرهارهاةللىللزللغمتدماداسبنلثايالرجامرووصطه



المناالبا03

اويليئيقثمماوفىباحناهذاليقل
اطالفانجتثقدفقدىفااالوالفصولوممثر

منكجرءماجديلكائهإلصبهحنراذاعندناحتيبت

3لدصراعةوقهؤمحذالزادالىقا

تدورفلكفيكوكبالمتورجقبهاأنما
بعنرهثبمفتغسدالقولنزليلقدالفتوالتقل

ونالوادالفبثومحمتىالجنوناولهنافقال

أوالأجتماذفيهاليونثمصوحااالىمدعوت
عائهامنالنذمرجتسفضائهاالبدمنحاجةلي

طنيبدآباألطانفيهنعانفيألصحاجيثم
رورصءنررأسوهزوريوعدبالمفىثم

7صردماناهواومجال3وقلتمرتاعاخأللفانهفقعت

اكنابنجدحصتاهنفلماحابكواالمعنىضونحن
8للراحسوطالدمانواوخامباحاحمرةتدضاحتى

التويههالكرغلىومللهايؤوسغقاىاوفاكأ
مدهصجنىلمامقضحتبماباردبوجهجا
اكانراثويمخفهاالهدأبجائهمنالددروسطيحثر

وحصشبكلبعولوافتتابدرحتىبهالقومخطحط

كليخرةللفبءللفقاقغالجب30الخعرلثعهوة3ضدقيعل

ميردلمبن6تعبهاعنائهاهاطوتلبونللحقدكيروذنهماححدولعا

منفورجملددلوط8وتحجبترحمعمةيحوالخوفضديدمرتاعا3الجامأ

االهداساالصرافيقطبشر01الخلقةنجيحمدصم9ءالخمراراحللضرب

مالعنللجزصراطللاصحربدضجولراجبعااللقومضلط11



603واالوصافاي

111المناديةالمخأإلقادمننااألخذ

طائمالفيبمللشناولمالمضاجحاجنونجافعسحت

تكغااوكارهاالأطيرثيوأمطرقوالظالمترخاتمة

3هحداتلىابإاكحالصموادهقيالضجمتبدىوف
هالىالىظلعاترعوأالنياصاياقوموقال

ابوابهلهاالقلبإكلغلمةذابقصةناءفجا

3ضائعفلذاتوسصالىالساجيرآاليضيئذر
محرناقدومحناياقدصربنااضربوافقلتقالوأ

يدلزيخهالىكتباليرغنفرطسصآنهمنيزلفلى
بمهصنانفىمهفيقفياونشوانصشقظمصوالة

6ضربماافأالسواسلعناطلبهلخخت

مضحااثارهامىاثطلعافدقهدآكانهجم
7الحجأئباخبارهصعدعائبللصبوحفانيفاحمع

8يسرمحأللجقليلفيوالجم3اداعربالثرحتاذ

9دالتاياقدءوريقهخدائميمباهـدوكان

41صدرحجمجهوتهتنيرهمهعةضجرةالموالمت

لبالسقئسالويدفقالناسمنبالرجلىيمشى

قفاهفيءجااقووجههوعاهاظالمولىويلمن

وموتاخةحمجتافالصوتانديممقاحىوان

علعاملتخذعذر3ولللوادابصالحداداثابالحلةاكالرقادكأ01
وضلنصصانلوانهثهـحهيهعحزاءاللىيأقالعناللمنين5للرور

محظماالجةى8للحاحفيلرببوحللكه7لدجاقيداتاطلبة6نحمان

ظامرةغيرمجمجمهاللقمقدنياضانارجايايا6الما



االهنالباب3أل

هدبفمجقهفجفخهيحتىساقالمقوميمنوان
االمنكمركللصولجانوصدتقدهطرقفىيخلورأصه
عورتتظرحنوهعةمعوممعوزيتهاعجل

3افويمراالعطافافيحمولةاللحافبفسوةهماءث

3واالرفاخاالنفاحهمهمدهاخاعلعضىنما
ءورالسررزناوجمضباطردخالحابالسنورفان

3مدوالظالمالغبوعاليخرفالصبوحفضلفاي

6أالمفاصنيصعيرارهآشجالثمائلرياشيحى
ياصمينتارنهغنونثررالوفدنيت

31االهاففيوهقرطفاناالصداقالىلبرورجمابه

8جلدالفهدءسودذانتطاظدبصدلمطاكوشك

ارألابالحرقروذممئابفيلىاوفطع
ناخالجباجممولصجتسفالثاغالالقوملنىولم
اقىوفلالنتفلالضعحىضارتفحتاخاماحثى

6أيخآوجشممفطوليحتمثقكانوربما
الذفياجمشااعوزالهواليذاالرمجانورغ
هناقاليللمصادثهنافهارآناطولفىواست

والعرلباللهودإبيقطعجمالريهاخبريكرهاو
هاالعطلف3ءاوأصالمحطنةللحصاحبانلوللميهةاالتنابينللحدخا
كالدرحلبوسدلور4لبدناقومجتحرغكجمعاالرفاخكه3االطراف

تربللوفللعرارم6ءصتورمرخمدفءادافالثربللبوق
8انمصوبالهدفوهوللقرصاساباالرايفرصياضحفونى53فبت

كركلغبمفكخم06لفقبلليط



113واالوصعافخا

اوعالطائرالصدأصيفهقلخمماالصبىحثالبالمصمفا

3المبمولذوانحسراليللمضجعطابطابوحالحين
3شرعاوارداتللدماغلىرتحاكنالبقواحهزم
للرقادلدلورىعنوطعوأمموالالجمادابحدمافدمن

مالكلثقيلةالسضيامالىالزادفقرب

صلسمائقذفوجبةالملعيهببحداونهن

5بوالهوفارةوجمحلىفالهممدودةوعقرب

حدففيقدحتفدونضهحلقهفيعارضىولدصني

الحريوفقدسلوالصبحكندالمجرالردخايشربوا

6صائغمبسوخبارهافالللدامغهتجبكثمفاعة

والضجاحإووفويئوالمزئياقرلبويسخن
3سعرمازادوطحمعامنثرفدجرعوابمحمن

1رولحهمافالحهموعذبتثماقداانفاحمميخعت
8المرلهماثوعصاالباطنركابطلهواولحوا

16قتخوكالمفكلهمكالقترمجاحمموصار
باليدينسالخذوبالرجلينيممثيوبض
خدامحرقالسعومهنإهـعمرةوبضهم

لبقىمؤلماجوعايحىاشىوبحضههكلندارقفاع
فنضاضحفهمنوإيعاتتهوصابهمااصرفان

متلترظ3اكتفانحر3انىللعدوحهابثالب
للشرابيلصاخ6ابختلالجه5ءايوارفاددالماهفيددضالتحرعا

اصمالمرتثالمباطنوهوابطبماالباطكه8الحارالماهالحيم3ءالحلقفي
برىحبالقتدش



االمنالباب13

خفاحاخا4حينولملعاضاتافيطاث
ثررهيطيردلحىوصاروضجرهحدتهكثرت

وألمجةاتللكيصرفالوخةياخربدةوم

فرقهمنصاحبصوماتلممهفيضقةوظبرت

ماكغاتجزحيمايخطبألطحامالتيدوأت
أربهفساعليهافصولتوأجهحسإلةلجحتوكا

1نبقئمبلهوافطارهأبافبيرآىالعيبمدر
ناظاوالذهفحاءهنهذاءللمئمقأادامفمن

2االمححاجمهوسههوسآأالثواباالدنىيلفىلم

3افعاالاتراهوالوسةفنىاسعههادزظ

االيهلغلىالؤادشصيطويلوظفرصاربفا
الدباقمممةوأذنلماقابيضةوهقلة

لطخاونفطآاشربكانهوخجدهنوجسدعليه
الضرققدنجاهنقاضىجةعرقاطاذاابطهغىتخال

عتحشمتراللسؤالىهنوايسادآطوفكملصريقه
5أ3خادركالالذرقثىحمطررؤاواكصدرمعنفي

وكرواقلتههاانجركثركىهناكناوماقي
وقال

6اغيدالثائلمحوقوجمهغلىتحطاللهاكرمنجاعصيرض

3زبرجدءساحزفيكواكاأوضااكرومافيدعكأنه
اصكيلللحىللنمكه3يخىدش3ءوباثااصيهالذىابقهىا

جمعكفورحناالللطائرخرالنوقدالئلاكفاس5الجلداالدمءافنهم
كألسديهكرحجراربرجد3ناعمدايخ6خبشلهيهيللبازىضحدوس



33افوألواي

وقال

الراردبهفيكحجرزثحمانا

اباردوبيشلهنتنلهفيت
لوقا

شهيداففوسغتامافيوانتديارجعيزطفمارويا

وصجودركعحارىوحيطانارضالدوصهاصرنيوتىصقوف
الاافافية

3افوثثذهنفوتاراماذاأعداسىصمرماوبات
ظهرلبىذصقمرثلالبوضنزواتسير

الراقايخة

بمرالمالفاغدالىفاآلهاللهبنطرقدأناراهال

عنرمنحمولةاثقلتهفدفضةشكزورقيهانظرا

وقال

حنرياليهافئمروفمنكنوزخرنهاالديافيتجمياش

رةشفيااليامغررمنفالمزصفاوعفاانجثىفيفهوال

واكدرالصفوببنلالصمقمخلقهجربتافاالزهانات
7المرراجماعيهاغارلمالغاكوحلاغارفويقدصم

وقال

اصلراصوابهفييرفلبداالماقناحنماع

اتونزوات3نقرراصؤ3الولللبيشاعنللوزنخلفالسلاكايخ1

يهللبايضودنهبمدلغفابغحماالولىدلغررةفرححت5لظرألمدامء

المصرضيفواسهجماغارفنلهشدالجالاكار3اظطرجمصاينللغبعح

ختربخبروف8الجلطاقةمرةجمع



الناهناالب13

01لرجامدامنرفيحمهستواوردبماهشهد
الخرالدهنقنشنبهيضىحينأفنا

هنئهنغرخاوزانحستاوقالوكشفهطاطاببينانم
الكرريهالبيروطبطمجؤنقاتبروجؤثلجبرفي

االحمرالحرهنضربنخيماوفالاطاتخاصبمااذامجكل
امفبرامنىالقلبصعيمجحلتترابهحثولمادقاجسعه

ذكراجددليباشاناهمعتلماوالفؤادصروترفي
وفال

المصاكوبحسنتحلىاالهركيمرردسفيصالصبربحنعيلص

بضائرالضجومعترمفاكلصقرخءتيثكلمنوالتفزعن
وقال

المفزىللحدوفيهفالذفبشةعنيقدبلغتبهتان
أبتردبضىالفالحرابترعهدياناويخاللثه

متترلعثرمحأهنصوسفهلمنمايهالمتريطبىكطبع
وقال

احورالثددستوقالتنارمعذبيستونطقة

9ادورعليهانيعجبوالردفهفواطصرمنمنيوفدضالح

دثبربهيشبخرصبعودالد3للرةادلتاكرةجمعاالكر1
االبز6زلدرلدبه5مفرضاشللطيشاخالطللبيرالدبا

اردف6اصرانقضارقيثدطالمطقة8الخلللثوب7المقطوح
فلل



513واالوصافالملحخ

وقاله

اصريبالهوفدالفإودمغادمآبمتلموقاال
يافوتاودراعيهبمتبرضاصكلجالفرحتيفقلت

الوقا

انارخدمنسماجمرآفقدوصتهيخادنلمتاوانالض
واعشاراخماساطالهلهامتصطرة4بصحستايات

وتال

3صبارهنروضةفيخاالجةعايخت

3الحذارشركادواصحطائرآفؤادىفغدا
وقال

الخضزاوراقهيالحيئلمابداالإلصهتكائما
ولظرالمسكزعجهعالاطبقتذمنهداهن

وقال

اصارالشعلهباجثماعكاحمهامقعرةاوعلهفيالينصطحقم
اوتاراللذاتالىاوفيحوادثهناتتخلةوالدهري

ومزارنجلروعودوقافىنقدجمحتاربحالىءتراما

واخاررواياتويبنتفنىالدياظذثامنفخؤبحظ

وقال

عطارارقدكلنثخعنلوابدامرةعامفيائراهال

ولزرارايلاوعتدصقدحلخجلاونجصبقهكانما

االراخالهذأفاتثلفيلقالصومحةفوجىرآهفلى

ىالهاذلرجهجابللمذلر3لمنارزهرالجلنار3خالبهعالحيالن1
للطربآالتشبداوالجبهلالذن



االمنااباب3

دلدرهنفدهلئنضةتثتوفالثمارهاكاثنارفياروافي
ضراطعالحفادعذارلمجرصأخهاضالغصونبينمطالحها
3اليرىصبثعناالحزالهفهاجتجبهبرياطعاقكلاعت

ماصشاحاشهاالبميروغيرىونالرانالنحسكرايومالهنيمن
لهاخبرنحرفالهارولمخىفاخجبنلعفنمنكرةغدت
مطرترتجبىاالببغدادارخابقجتحمآلوماثتلتاذاحتى

نثراالضكوردتنجتجامقلتهاءالماالنسكلبواكرورقت
وقاال

اصراخرميهومةوكنهايرىسمهرلمننصففيوظاهر

خمرةمنلئنهادروتسيئوثملهقى14ليلنيتداخل
وقاال

مجرهانيرانواطكلنيصاااكوزهادبردالمجوزفهش
حرهافيوحرفيهايمونادالعجوزفيفلب

انهاروجهوخاللالحطارومكةيا
افجار4اعاحمغاولبه

الجواريبينبايعنتسعيوسااهن

ولسارشدريقاانااوالمج

الراتةالريا3ساألبمرالصذا3للمفماليعونمةنوعلبلرنج
راللةاختفأاقا6نجالدموعاضالتاكرورزت5مافهاللحابالمزن

لثيرضرا



73واالوصافالملحي

فاتمارىقيوليىبحجىاضوليس

3قارمنبزولةاالشلىاالتنترب
وقال

حيهراقاركاللنجحااليأوهوالروضىاليزنحت
3وريحبالسعاطكثاطرتحرقهاوالبروثصمابة

وقال

بالحتمسرورفرحذقياطاظيلحظناالمياسالنرجااهاتر
كافوراوراقالنبرفىمداهناصورحسنفىاصددتهاكأن

جموراجفانمنترقإقكصعلمصرهالدافيهطلكاث
الوفا

موحثاوغامردعاعامرهاجرهاطلجالرنجحمقفرة

مقابرهاأ7اوطاصهاكانازلهافيالقوميخصحب
وقال

جمركلىجنيكأنالنومحالوتدريطمماذقت
العطرمحزةكأنهنحمفهقرهثرففي

النركجاعنقدخححفتمهوشةيبئفرية
وقال

حمراواحددفهايضفاجفاخهالرياثوباهنالغيثكاهاجمون

الخربهاعفورشيباانسيمهاصصالالمثاثاخاشها

دثبراملنديضور3دلزفتدلقامنثقةبزولة3غادالتمارىا

المزلبعاأ6للحيهةفيداراللصعترقرثالمطرللضحيفلللط15هبالى
فئخال1المطراليث6رلمبددلنرى8يبههيخبالحوابنلعرل

صللضب



االهنااالب13

وقاال

1الصدردا4ةتممحشوقامصونعبرتاالوردائاك

هاسحودمطافيضملماتوافتبوجههنقي
اطدردجلالضمناحمرتءاحمرارجوانيفىاضيا

وفال

ة3وعذارعإللجةناحتالحيرحمارهذاتلحارش
ادباراتجالهصا6اوسواكنهالحركتنماج

وقال

6يرالطواقاتادالديرينسهرينرس

كالتواريرعوتاالذحرالىفيقل

كواريرسكأصافيعأتوآأت
وقال

فجربالكونيداثهابهاالزماننيياللة

القطربمراخالصافيهاببلرهاووضتطكالزمان

الدهرمنماضحكتجثفيصبمهاوالفجراكضتثم
وقال

6متزالعحروامتظموضفاالمطرااجفامنجادومزنة

تترثمتدوالدراثالالخةاالرضمودقحهافيري

والحضرثالفدراهافحرقتوابلهاخداالرصيلطمزالما
9واداالظرحماالمانطفديمومةيلرمناآفدفعلحتوقال

لالذتالمحاذىايحهجمانبالحذارالحلقةالحية3زبهاحاطيمنفه1

يرللكوار5الزجاحيهاالوانييرعوارداظوحهالدعرللصحللطوامير3

اراصحهللفالةالديموهة8المطرللككبله311الماثالمزنتاللحابتفاالضا6خاليا
صالتطف



613واالوصافالماي

افرظلعةكتالءسوداهرزةاالسيخاليلةفي

زائرلموعإلهنالفؤادخطفصابهاخاللهنيخطفواس

سائراثرالفالموحءدكانهيسحمنهلوايخث
وقال

كاحرىبلمحةبهاكتبهباتجتاذاااصدااخان
االخرىتضعحثانهالدمحماوالحؤنبهاصبوةوها

وقاال

مبهرهخلقةلههمجدولةكففيواصد

يظهرانمانيهناحسن5اعتسرصودعتا

الزاىفافيةم

يفوزاوالمافىثىيوقدادهعهتبتدلدهرياطال

جموزتحانقهعنينمقيئكرهغلىبهاظلت
وتال

1حرمرراوكلمرراانيرميا

اعزجماالنزرنمتحهرودخلىخرج
والدظااليخزايتامماالفالحزج

بهالممينقافبةص

3مجلىحدابنخاباصمبئكااضتاخلتهالصتانيصلء

حنآمكتعىالداريحمتوردفينهاحمرةفيبدتواذا

سالمضكريمبستانينهاضفصصأصفرةفيواذابلت

مفاسينعبكتحبتاث3زكبملى3رعدمرزة1

ختهاظتهامفضدآ3قإالنزر6مالؤصابمنأخوذلمعرزاه5عجزتاللنايأقال
محععامنقا



االمنااالب330

شجسباقهللحصنبمأخهاصفرةفيكرةخاواذابدت
وفال

ابخدحعاانوارهشحمتئبداهالالحنالىانظو

نرجسازهرالدجىمجصدشضتمنقديمكنجل
اضعناقاصة

بهانتحقالباتوطفلعذبةجهائرنجاوبثر

وعالنتققاالرضهنكافررةجيببهافتقت

االمارالعطثىءماصرافاالماجلودريايمزق

3يرتفىخلتهقاذاماجرحببالحياالشجارهالكص

اماداقايخه

6ونغحياكريطيبياهكلىاشعصااالنوارمنياسارق

تخقمىحرلرتهاحمالموارىقاقصيخكاشىاهاضيا

االبرصكلونصهقامتسلخبائلضئهالتنتبيهيظفرلم
الضاتايةمم

بحفابحخيضربمسهدآاخمضااافوقاليبت

منقضابقرصةمنتزاعخحاجلدىالقرقىفدقطع
3ترضىحتىاشاطكيدهنارفضاماافاعدحكثررا

وفال

النضلنةقطيمتحللممحدقةإلالفرجة

بالرضطءاتنظرفحلباهئةفهيالقطرامالها
لبهقاآءالرماكريمفقدىثكر3خنتهضته3رائحهيارا

نقضافللبحوضكالاللقرض6مراهطآط5للبثرظامرترىرقيغااما

بديميدشاتثرلرفض7ياهاو



33االوصالفاي

الطأتايةبميم

يخلطالذمباللذسلمضخالصاغصانهفىالنارنجأنماو
3تقطلمجوفيفتلقتالهواالمانالصورماهاكرة

الحينفايخة

الحبدقدطلحاصهاللكأتياتحااءناصاللةقدقرب
وفحافخاللراواتشهركفاناليداخهقبلفخذلمطرك

وقال

المجرماتصغفمايصغاختفيمادجلةاتتني

3ححواخريسجداولناماأللهجدارمنف

ابخاتنيتخاومفيتامنالسففويمطرنا
الضفدعفيعافهايشحجوبةباتابحوا

وقال

اصلحايااحلحفاصسيتنرالجبالحرظلمةنى
ةايطحاأنإنجربدوالبالرالفبرااليماثوهل

الوقا

71ارتفاحافيفالورقهءوغاانهارهافرففمنرضة

وصاعصرابهابينفهيرقصتاتاضمانهاالتلم
ءالفاقايخة

9هاعلرهقفرقسهاطرفلمءلهبليلبت

ارأمىالمنعطتللعاللعرلجان3زللنرايونمننوحللدارنج1
المتعردجلح51المعلرفيهايبلللبيضحولفجوةبهللبرءاخائطالجدفر

للقرقف3الملكظتايطلىبيبار6اواسضواسحرمقدماالصلعارأسحر
رلدتلبوضعرضلانصلماصرفلم8فلرماديهاطلئمقللراكلر



تفاهاابابا23

تانالمانجاليعذبجوفبثحصلجصمحضا

1احمفيخهكترحتىفالمكلءالجالموراوإث

الملرفةصنراارشملاو
وقاال

وقوفاعقلتاناخطريالئهطيرانهفيلجارايامف

طماا3اردتلماالتاسازصاذكركدتذكرتواذا
وحال

الشفاأدابئهوااعلومئامننحوكديتااذاالئبهرن

التحفاباغههنخدههبر3لصاصبماصهديمهزشالياخمفم
الوقا

االنفالوحنىيانةحهيخادةاأت

الصحفتنجؤواالعثارالخماحهفااوال

العافقافة

طبقفيمجعرعينيناوردشعلهاءالفدانغيالتىاكاهدت

الشفقحمرةفياشرقتييساحمرهفرفتءابيضهأن
وقال

اطرثأخابيهاالذىابحصشرالىانظر
عيقهنوصهانصابدستمفكلذبة

وقال

الزمردخضرمالهاوردتهننضدةاناالاليهانطر

محيطاهفةآ3المرثاظدو3لتعاحرنيهالالنالاثوبالمطرفز
الروضىناضبثمرةياتخالبهمتاظيلى5ربللتناللباخ9ز

أ7اليلاأرلفيوحمرنهاالعىضوهبغيةالخه6احديقطفهلمالناالنف
كالمروحهيداىمابهايذبماللذبة



33واالوعاخالملحي

اتقبمافيتلوبهءوعاالخهممبانتامافاقبى
الوقا

والنقأرسبباجمالئهالىسائرةالحثقاهللاركا

يتهألكرفيثالخداصهفيحجرخالهاحسنكعيةتوثم
وقال

لمحنلفاالحمردهوراقلماالخألذاكحسنيا

3الحلتىاالرالىفيتحودخهافيتقربكالهدفي
وقال

قهالشبنيالصبأيدبمالذىصدنضالالحفالىانظ

بصعهفوقهامنصتقذرقدرهـىحةخابقة

وقأل

جاقالمررالىغصبهافتىفثممرتمدلجيهاالمطايالسار

6ااالتئاددتزجاجاتحجاصاتعيرخهاكانحىالسرىأطبا
بهاركلفتايةموص

حوكايلاالناوحايههنمضهموشى4ودوة

سموكاغصانسطوركأناىاالحرفيأخذكا
وقال

فالثاثكلمنفاريلذدالصدحككنقطت

ذالمرالجهمنجمدتذاليلمةذلىأنلو

شديديقغتقصدءتؤ3ير11فطالرعةشتهعأنوالفقيبديقرا

اسراباالمطايا5االحزثصيتركدثابتايخظ3زالبيلنى

ته6نققوشىلم3االيلصيررىالى6اظاقواصعدايخرايالينشطمدلمجين
صيزاوااالفتبيزاأالصد8ألصاجااالفاصلنةت



المنابابا33

الالمفافة

أهتقسطلعقدتحوافرمغهطعرقارحمدغدولماغلىو

امحالماوكامنالقاةلركهايلوالحديدلجمتفم

مشلةبميمتىتجترآشهغيرالمينوصل
وقالي

الثبالالمثوقافليالىاهدتمظلةالمأاهدثالذيأفدي
السالينلجافيقدلودعوفضةهنزورقختماي

وقاله

6حالوالرصالالتشيهيةبارالطينفيوطالثح

3االبالهاحاربافاصملماقالحاالصاحفيصدوسيل
الروشداصراجنحوهبرالثمعوصوارب

بايدجماالتأخذاالرضياقهتنفوقوعدونا

يالوجوهبهدورفيتضاحزينهاشر
وقال

تبطلهقرنهدالغلىضمستأسداالسلدىءجر
اتاوعلفرنهنآثلالحقابصطواترفعتوفد

وقاله

تجلىعيدانهايوقابيئنهضؤهاغجالنخلاليخجصثهئ

لطلهللحابهللنامةالحاهةاتمالنمهالقارحالخفيفللترسلماللطمرا

بهبئظالماحماالمظلهءمرنهههبا3بهياكضجراالحيارللت

3طهالهزلبوقهللطالئح6للففةيهةا5للعدرقيافمومضدةيبالبل

بمفوهالقرتمجزئهدال9لالدلنرفينزلواصعاص8نجماسممال
الجالفاليكئحيانارعل010لثصجاعةفمالبظبر



533االوصافالملح

فتهاصالصءقمالثعراشواالعتالوفوداظبهكصانقنرج
وفاال

3ذميابطرغيلضوااالصبلعداالرثصموقني
البخيلزيادنقدهـعاساعةضؤهويخىيبدو

وقال

خوضحآوالثهاساالصالحالصبياالتخوضتادشت

تزوالانبيرهاجهاءيخثىالطبالعلنجمولها

الميمفافية

مطموالملغيرصافواحممعوماافافتح
الومءينامواودعهمالنيذفالضيرفهحلعثرب

الوفا

6موادماصودةماظوظةكالنراجالهاحمتهادىتجاه
هائمزبشفكلةحتىوالهمابالهانهحتص

دائغبوبللاختوء
وقاال

بتيمولدمناففلتالوأمأبهنصيالءجا
صميخدالتشغلالجسبمظالمهضولادهم

بنجصجبهتهيرتقد

رقاال

3فوأدسمعيئنجوىوسامرتلصوماللهطالوقدلفرل
الطرفددفووبالىرالميصدالصال3لثجربهيرةأضصروضة

حرارةكلةاالنعابللهانالملردائمةهلظوظةقايلادى3ينل

الليلصديثاحمرلما3صلبةعمحارةالخاطلمايئ6المطرليخببرلدوبل5
الصرالصى



واالوعافالملمفيافاشاالب33

ابخوبمادفياصتاوقدبئصختقدتهمىائرى
وقال

اصارموايفىلماونقباظاألمهخختينالهيالككحل

بجماجماطصىرضراخىتصاغكأخياحرثبالرحملوطارة
الونقايخة

جمنضيقهمنفدنهنيفكأنمازرتهيتيارب
نحناالكااقتنرةفياجةجمعمانامجنلم

الوفا

ايحااطرااالنامأحبياهبلهجاصاألراقاصمج

علياشوبحطيثاثمآركباالبالليليالتب
الوقا

رضواناالتبصمابدىيخهومناجانباباحمرارالخدخدا
3وريحاناوعااركأمراحآوروخاورفابهثزمنالفابدى

الو

منمديئبايواصلالفنحيئبحيخلواقيياربما
جمااهونحومنيهنفيراانياسومحضاكوالفي

وتال

واليانوالالغةبخلفئورآأخطفيستاحساذا

امانااايامقدارطحارقصىتانبفههتيفالترتب
وقال

صررالنيرانجلدمحبعياهـاالجفانعاهومجهديت

افاهراللناالحرفئماطعلتاليفءالصاراالييكهارخالالعاالونف1
يقرللارضاباالفمالر3الصرةحجارةاالحصرالحمىشمارقارضراض

ثكترف5مالةبينالمصلححرسولاالنحيالخرالر2أرجهجاباالرض



733لحازىوااتالمرفيالأباب

دتالينمترعالدمىامناالذدامرفيصارزمن
لحسضءاالتتابفي

3ارعاربالنوروايمصرةثازهراعتتلثتداالرضرىاما

3نواحاوفياتامورنرإضحدافقهاعفيءاءفالما
تجاليماافاالنحوانرئئماجلولالجروكان

ايهثيريمهوالثرياصوارالهالالنصفخ

لتاسعاالباب
بمىلححأزيماأقاوااثحام

بءاباقلفيه
اولببارعوعلمحمالتربنكهاضمنلتة
احتبمنالمرتاعمماعذبيخىيإلبحدالم

وقال

واطعإلبأئبالةاماكيرويدآبهللشامتينفقله

ذشبخهآاليكونانالبدمنالدهرالذيهو
باقاهاقافية

وتاصباشاكأالىوالمحاليالمحامدكطاهـبئ

تمرتاانءرالميحرغاحاحآهاقراكحتابا
المحترضياضى11لمنلوثأالتيهالقلمألحد3مرشإاخب3االمآلالمزح1

اصنوهووالضزهـتسكحرالفاالثالرقيقكالىابيرىفلشىالماهفا

اعطاكاكبمألحطوباالمررالظاتاثصاثنطثا6فلتلاللبه



السعااب33

أشتاتامعيرقالجمرمهنيادهرلجم
االهواتاوجاورفآعاجمآاوهات
ههاتاصلهصهاايلداقاته

تاطعظقواظخاالالصدهظاحنما

الحاهفافية

أوريحمجراوطاججمطتالفريحنلمايمنبأبي
صحيحأناواتكأيتيبركيكضعابهياهمت

عإتوحوالنهىالحالمواتففقاهتفبرههجرت
الدالقافية

والبهدغيرالبؤسىالحيجؤببئلم
بمدومنكهالموتالىفاهرب

فطاسرففاتصدهرحسبئيارمهاهيادهرعينىمألت

واحدمرقفياطدقدفىاوكيفوقالوالحامدالحالموتترىاصستا
كرعوامطاحنانوتحسنحملتجآتيئاياموللدهر

وقال

3عبورفيدابينثوىلخصفابئحزيىفيمتاالنيفات
وحودكابطهنشامتاكنظرقيكرلانومابهاخثي

خدغلىعيئكمعوالنتنرهنوالعالاصاحةاقبرشاراقىر

نحعمؤانجمنىالدىبطأ3اقاثوى3القبريمالفيتريخا1
عاحباعنكصحولال



33حازىواالمرافطي

والجدالجاهدرغمفئوهتقاناذاهةبحقلثهيحلقلمصثعتلقد
رقادوطابوهدأمضجعوهبابنبعدموتالصعجمدأ
المعادلطدثيخلقهمامثلوييومكلالحزنيخقه

4اراقافية

العرلرا3الجاالوهاتجيواتريهفئالعيففي

ثارليينملموبميدفالبقىلهلدقلوبه
ذكراامدوادافييبئلمشهاتانماانتتمت
بحرايظاوقدتضمئيهفيخئآالعبركمشسقآلست

بسهوقاطراجفانيهرضدليخالثرىاالجابشيتوغرس
الخولطرمجهابايديعليوحعنرييدهثآالفأثمر
صركلصمقطضصدافردترهاغلشاليالنغىاياشبة

تديردوائريماثاالكاتغلىفطتهاقدفحلةيتءويادهر

السينقايخه

انلبىغلىالحياةونجدفتترقىخاشاتصوىيتف
ياصييخبرمظلسقاموادصنيالهمجلىوادني

خالالنفىميهامحلستوقالنفآصمفمتدسيهفيا
6نحاعلبهالبقاجعلصىلالنفعآوتركت

عاتلتديدسق3ئارخذااليهواقى3دامارالمامة1

الحزتاالص6يميالمو4زوللوادنقطفهاتجيهاءللعبلليم



ادابابا33

صاثهاكفنآوراحيبةمآلوجه

اتافاتاية

صفيتامنوالدهرآعاشرتهصديقمنليابقينمرمايا

صيقبوجهئلقافيثمفالوتقهماصمايىل
ركهكللهاريالفرفقابنابلفيبعياوالةدهرالترسايا

حقهنالبثببآهوواصكهضرمجههصيندثمقفتفم

فاهتالموتمنبابدونهويهونالههوجعذكرافهعيددجمرت
التخاالجهاخالمفكربهالحشاصمدعلهفةعليهفلهني

الالمقافية

طويلمالقاطولءعلهدامءالقادحبهن

خيليجيابنبدصهليىالدهرموفآمفواديعطل

عالماكوالالموششيهالخاوقاالحياكلينردلوتكلا
الطوالوالكللليأليوطلتاإللياهثللتيثيايا

ثالوالالموتكطعفقدنائآلترتجيالخيلي

رواحلةقرتالبالبداروهندلامننازلهثرمحهالصقآلمن
حمائألإفيوالعايبقياوااالجاجعنفردآيخوكمنا

والنالئللنءلدصنرلثلى3وقعىصف3المبراومق1
ـطاهفى



اوالعالزىالمراثيي
وقال

الرجالاينااليامونادتلالكضؤلمتاالسأسعتوىتد

تيرالجبالطانطروبهفقوموانحثفيبوالعاصمهفا
طوالالللمكبحدكتآراثالملثرنايا

الميمقافة
امةوطاعةصاطاتوزأرةاليئافقيرةزالتوالثههن

بنحمةانىاحففضبهاببهجهنئهالدصالكءاصا
وقال

هماااالأيخاناتملكفلمحونهربوالاطةعدذكرت
نداهماهنقبرتتييداهقؤالغيثصتيهفولوحاثا

وقال

افحعايعحبءبقاوالعدسواأللماالحزنويتالتحزنق
تقديمماطرماالفتىصكرهاتفيقبهرهفمالستفيهفدالى

زادهمكرمانجقعىالتفرحثوقدفياوحهينيياشاتا
الوقا

حثيهبحيرعدببءايفماوالتلمعزالشفتاريخطمات
جمماشهاعلىواضذآمنفرصعالوثابآالذىكانمات

انوتقافية

6كأهنكاناتدرهذكاتدرينفيفوقاواكفودميظوم
جوداواحااجمناالبارمحهعطائهبلبالبشرهورفآفي

الدهرحآوتهتاصاويبيهاعيةوابلكطإلمجهاصعفدجمني

ارابلءناخمايارى3هنثبوثرو3للنفىخعحشللكظم1
للكبللهتانللعبللجللعلربمحر



العازيواالمرافينيالااباب3
ناوقا

واالخواناالصاجماوفزةوالحزانالهعومغلىصهرا
الزمآنخلفهنافآن

حزيانبآنسامرتعيةولالذصيياوندطالهاتول
ودينادننافيينصابثالحطوبمخليابخاووهاث

تكوناانبعدهينضبذاقالهبحدههنخدطتحمرايا
6منيالروروبانمنونجتوحزنمهنايسزتثمد
عنجهيارباجزهياربحمداعيهافاعصموولي

وقاال

اكفنوهاغبوافيبمرتهافالهوهبابنذكرت

يمنلمهابالظنويحلمدممنافالمهيقطر
اشالفطنحرتهونسااطراشهوظاهر

لبخه3راعبعوابثالحظاملمجوصاالهورفىنكنههاحديثللمر1
لفؤاق



33الثيبودابواالالزهدفياالشرلباب

شعىالحاالباب
ولمثحيجاابالآلفىلزهدقي

افاالفايخة

أبااقدصجغهءيثاماقة

ءبقالهليىحيراباء

59والىوالحبحارزاياتآعه
طالةواتعحتماعإلفهضاق

وقال

العيئهفاليمثرنماصدمفثبابكشمضي
إشندامافدترىاولتصباحهسيئهوصحل

االو

التقهفهووبهيرهاصنرهاورالذنوبخ

مجذرمايرىاضموكاارضفوقماشفوقكن

3صىابهنالجبالهانعيرةتحقرتال

ءالباقافية

الثبابمناطشيبوعرانيوالصاياالمدامةمناخنت

الكتابالسطورمنفمحيتصعطورحسنياالبوفدعن
وقال

ءالمشبظباكوفدناجماكالمشيبوجهمنحيتسألم
للتعابطلخرةاالمدامة3اصغعؤاالحجارةمىاط3المعاارزايا11

اصرحادثلثناجاكءالزام



راالاالب33

مريبالالملاعددتفماذخرآاآلمالتعدأراك
وقال

ارابيلذاتههنوقضيتشباياوضاعهنيالهوىمات

االمحابلمجحثيضفالشبمجلسجؤتصماآلاردتواشا
وقال

وتوخبحماكعنكنيايانفىنوبفيائقلتنيقدنضىايا
عقابشييمقراضيهلوقدبدماذهجالصاالبصابيويهف

وهبالىزقكثرةنامنالمجبهلكنييارب
المببالتقتلنيالاخسبلممديآ

المتسبافيكن
وقال

ثالتسويدوالحضابصورهاغرابهاأولحية
ابالضحكتدتأذا

وقال

6االجابغلىحسرةمن15اياببشهـيرصفرةمفا

رامثالالحصىواكاؤشنونالوجاليدآفىاجممن7ه
الحضابالشيجواقضحوالحالقابوانقطعالعمرتولى

اطوداكحابتججافيهفيمشيفينفيابضتنقد
وقال

6اطواضثاكفوإكعهلأهرهغفلت01اصاللشيبطارأت
الحجلرةلمالحعيأرجوعإلدابلما3زالصغاباابم3حاظراياا

الصعافيالحواضب6للدعللدنفعهكعابااالناعمالحيلماالع



533اصببواالبالدهدويالي

ةعدالحبائمبعدمماتلهفقالتشامةقلتارىهاضيبفقالت
وتال

3وافصبةالحرصايسيزقاقةالجدوالتعبذاكجماللدهرايا
3ادبأماهعقولاهاتفردعهأهاديهثأماجاهأها

وقال

ينمتالشيالحرفيتلحبوانتالزمانجد

اقربوتكالغدآوالماتوبغداقدتقوفام
ءاتاقالفبة

وميهاظبالحصابثميبآتقابلتااسئآرفدطافيافظلمت

ماتاءامروبقولوااقوالبديومآرأسهوأيضامرؤفدشابوفاوا
وقال

ودوخهلمطانهولملتصرتفيالدهراعجبما

هسريهجماالهغرأىبؤسالىالنحيماتيريوكأن
ءافاافايخة

ثعثهبلونياهستولئنهااللحظلذاتقل

للورثهاتروالذيانفهماماياانما

ءالجاقافية

اليهأبحدجموئيفياديوفوهتلحعناريفيحليقالب
6اصمآفيحالكيتلطضابانماللتبشيةقبحث
الصحيحالثبابذلئهومفيجماايىملففذاثباب

المكرالمجهءكية11الدعهبم3اتمقهلمالنصب3عاتلمصاتئه1
6شرجموحلالالىارجمهنبالحذارطالصورةالحلية0لحهصة

واالدماالضقريخالثيتالصخاباظضالضالباللوثيخالفرنللثيةص



اصرااباباكي

وقاال

وأسطباخبقهوةراغاقالمالحالعيونقاجئفئنت
الفاحأنهاوخدودغصوتكأخهقوفدود
الفالحهتىيموناليزلينثرالعفيمثلكبصيئاالرفيانت

وقال

مرخوافيمالهمالشيبواتيمالفرحاللهووفيهاب11أن
فوقعفدحضبياتامنءواصموالصاواهجرلذاذتدبهرفحد

يزعىالدالفافيةص

عالرودمنلحظاخاجزعتالدهرتفنيديقدكفاكصاحييا
السودكريانهفياليضبزاتومفرحهرأصىفباليبوارسال

وحال

6عبدماوعرتالثهأعتقنىدهااالديخاوهااطييمما

اواحقرضلأمدرةاوحتدالىجدهايوئأالفيتاذاجد

وقال

وثحلداروههمغلىءفصبراشهويجرفيفدهوالدهر

71غاليأضهثمهوتلقوالحقثماالصابقعىانا
يخاواقافية

تعرالواممررأصىمتياانكرتقد

صعر11شابءوانماياهخدماصاجقلي

للصباحفيلثربصطباحافىاظرالقهوة4الماجقللثرباالكتباق1
الجزحليخطئهلثفيد4جاوزعد3والحزنللغمافشحذهببت3

اراسوصالموقهطراتهابيرتالللطرأفةللرودالمرتفعةللككلبطصف

اضحلاضش8اربااالحبداإلقالائعبهاااكدما6بازىجمحلبرك



733والمببولآلدلبالزهدي
وتال

هالنوضمائرهاالىوصغتريصعريروارهحتصلت

الدهرةوقيهحغبارهذالهاقلتوصعبتفاكبهرت
وقال

وتظيرتبدوئهولهاكاثماالسشحماجاتيمصاك

يكثزابويححللداجمويدنوشيخبةئلينالىيرداللمن
وقاال

بضصراعنفقدالدهرقليحاربان

لحرأنتلماحرآيادهرلوبهص
وقاال

والسصخاكنيليوماكانآمكرياديابرغيختثهص
3ويلوزرلىأحضهوعافانتخبرةقدفلبتثهحتىوجربت

رغراعوالفيدصىهنومافيئهفعيمةادحثهيومآارغلفان

الزايقايخة

عزألتيذألواثفيواصحزاايخاقالدهرافزائم
6اوممزلجالدطثامناخاضفتعابآكلنايثرىفياالربوص

7طررالوجههماثرياليباجمنبعماحممترصصواخوانملوك

اثزىكزابطونراجرآفياتازتهصومستكرهاضدثم
منالسقافة

مىحبواطلتزادجماقالتشصيهدحيآديايذث

2ولالبلالثملرزر3لغربويدعرثازمعتامراصمير18

لدصوكبىللنزاالركلزى61افقدنيتكلنىاكازادمك
لرجهبثرحنللديياجال



اشرااالبكم

وعرسهاتمهنوايومأسينيويأامافاغدآ
3الترلمجأرمىلناوتحتبىطواالنصدءاوختةداال

يميهااظالهميعرفال
وقال

ففيعلىسيأقيانفيءتحدثاهاصاوجيرشهاخذالموتاءوهازا
6لهاحبىطالكلسا11والنخبكرخاالموتفقدصرشكصألغلى

وقال

كولالصهالوردنسيمغلىوالكسالقهوةهالشهى
ياسجادبالفقرغلىمناستينااكجلوها
االسعفللوجهصيانةلثهوحجاببرغم

الضادفافة

لتجاورمابمىفيبحغتاقربينهمتواصلدارالوصكن

فمىالعيامقئالحاحتىفيمىينهمايطينمنخوايخماكا

وقاال

6االمرضويفمغبعدقيلمشوذضياللحنةخاضبايا
71وربكاوالمثيبالحضابنامايضضيرلحامسؤة

وقال

عرصىالعرجاهاذافيلمجالهتنزفتجاهللوجاهالكن

المريمىعينارارثكايرىينبمأمايرىمجروموالفقل

لثيوةصعألحثت3عبرللمارمى3االصانقمالمااكلعيلتافىاال

يقعدبنورلصبغظضابا3فرالمرعلنالمرننا6غلللفالحرة



9والثبحابواالالزهدي

الطاقافية

ةالشهطلونوكخسيهثعياارأسقنع
للعلاناغيرسوادآهيخارىال

الفافافيةص

8صروفهتصئهتتفدهرالحدوخل

نويفهمشيبوالمطاوالوعددين

عروتوجاتهظدالكريمان

العافقافهةص

ثالمفرقمنيضوابدااذلمشييقل
التطهعسفةلكنهاتةناط

ابلقمنيفالرأميهخاتيثاب11ان
7ياغحقاصارقهلسودشاباين

ىالالكافقافيةص

خأكاحانرأسثهصيصأالوهوعنتقصرتلوأال

مداكاالديافيطالمااذبالمماصيحمنعآتزيداردك
وقاله

دياكبدطوياالمنخاتثمشعقاكالخيرلعلصبراقىيا

تحاشراكنفيفرجحارسحدرغلىياهللدمرمرفكن

مروف3يياضوبسواداالخحالالثرطالخطاوهوقناحلهبطقغ1
يةحزكاصفةارأوصالمؤقهالمطلهدثويف3زوحوادثا

عافولللحيهةصوئبهابقاطائرالحقخ3اضيوفصواداثىالبلئ6



االصراالب3ء

الالمناية

قاتلهصبركفانحداطسوداصبرعلى

عههاتجدلمانصهاوقاالتأكلفالنار
قالئالنعداياممركالفبزادهنالدياهنترحل

عاقالفيهنغراظيسألىالهويلججعئسامجرلمجبهودع
وقال

االهل4اقةالىوردبوكائحماطالقدافاسح
نلبهبنولطبهطابيهفنالرزقوالتطب

مهلغلىيأيئالموتولرزقههشعجالالالياه
فحليفياجالهبحدهمنوكننىقوليفيأعقل

وقال

االهلدمحتامادامفالمرمفارهرجلاالصوىالتسألن
3ممانيليقداجازاظهشليلهافقلتبينغلىعزهتتالت

بحنكجهوليايثتريممنقالنهولبأمنحسيثتريمن
ثيسربدفليلالقمانىوععروتواوجعئالزهانصاه

الميمفايخه

افمالهذينوايهمىوالعيمزالموت

رجمافبوبلحاوراتناجيهبئنفياهلك

3ايضكالماصظداوسغمرةجمعللغراتالماةهعظدوسلجةجمعاللججكافىح1
صآىادثتناجيهدثمحااكمروالنباهقهالدىكلول33لثمراقالبين



13والثيبخالزهدواالدبب

رسمالرشخوشالمإلوازامنحمزرحلالاش
مبالموتوعنديعيىدهانياذتحجتوفد

االكقاالعزمعلطلهجهصبهىمشرفزوحوالى
وقاال

3تحومءاردأفيبصوعوولتهندثبيانكرت
تورالهمومارأسشصببانبههنيشييياضدفاعذري

وقال

الحالمودفيالىفانتشثروقشافاضظ
مثمنانثهرتخصورنسبمنوحبلث

وقاله

لئجماكريمغلىالزمانانصرتثيحفليىالزمانج
ويقوممرةيقعدبالخيظحاصدالحجمليدرهاتحتلم

مظمأنهوطآياظصحدةاذاننفصلحسودقل
انونفايخه

دهافيبالدياالظنوحصئالزهانفئهنرنيالم

عانيحابتياعطبفقدهتيولىاباتامنولست
وقاال

واحزانبؤسلصاجهفيهارانارالدهرياشايرالدهر
انانعماعاشهشحيآوليىئترهءللسرغنىالميتوفي

وحاله

واتجصنهدائماالصبرفامحبعههاحدتقنجوهنصتلى

ثوبءاار3للوثوبهالمقىالموفز3االموتوهيتيماجمحللناياا

االجامصرانللع5حادثحهعريلبببتءلدثابفوقهللبى



يبوالئكابواالابزهدفياالشرالباب3ء

سهاطوفغلىودمعووصلهلالماضطرزتادويقظ
واالحسانالوهابتفضلباقيلهكالعلكاسبر

االحعانظلعةمتبجآمنافقافصاحهاثءفرجآيمي
ىهاولةقاحم

نابهوعظتءجؤشامالثهالالهيصبرحينيخنياياي

اللةاليالمتينبشقاؤضيعفوهافههنهـجوهذنباويا
وقاال

اانياجوافوأهدهرعضتهأوأالللآظالفيصعهد

قدراطهفدمايخلىفيىهالقدرحمكطءيخطيعنان
ىءاوإتايةح

جردرآترقجهقتقيهامررب

فياكرووبداتبوباخيا
يليهعدلاليوسلمهالدعرفائرك

صتهطصيصكيقاحوقاليقننيالدهرعنقدكثعف
ئيكلمننفىغدفاموتيحلاقالبدمن
يخةابداعزيزةوانتبقوتثرضياقااليانفى

6يخهجبصايخةفمواالمانيءالمطادجماضئا

الغطاعضاعل3منهتحفظتقبه3لثوجعمولبهبرلبأاالود1
االنانجعفاهاوىديخةجمعاالمائ



33الديواتاتمة

ىيلديواتاتمة

غتابهلوالسالمكرالصاليحملمهااالنسالهعلمباثعلمعلمللذيفهاخد
باعظمالمتعمفعدوهوالناصيدناوعقالادباوافضالموضالعآلطدق

اثمائلالصفاتاجملاتغلىافرخللذيالكاالت
لسحرااالنهنوانلحكةاثحرمناق

االنجاباالدباواصحابهاالالبلرليلهاوكله

لهرتحدثللبهانبذكرصارتديوانعتعالمحوتوفيتهصوخاطهبدفقدتمو
وتفجرتاسعارههأماقالففدلشموسنجزغتوكانقاصكلبفضله

ئهعدالحبامهابوواالدببالنساميروهوأالخالالآثارهمناالدبينايم
6635سنهالمنوفىارشيدهارونابنممالمتبنالمشوكلبخاالمعتزت

والشعراهضلالةاهليفوشاالدباهلعبيقتنيهباناجدفيعصآمجلدآاء

لمهاالتجالةبمطبابااوضعهالزاهروحسطبهتماموكان

االنيصهرريعاواخرفيييوتؤج
البويةالهجرةمناكا33سعه

افطهصاحهافئ
واجمامالةا

ليه



يهضحرينواو3

ورعتمر

جروتفيككلاالنهاكتبماثرتتقامبي
رقهلدتبسنرطوفيفهاوتباع

كروشباره

اللغوافاظهامثروحةالمحتزبنميخنءالمواميريران0331

البيروممراالنييراليدالثحهحرللتاالموردالعنب31

الحصىالجدىكن15فياكالمفلقاضناعراديوان0311

بالهالليالضحهيرةمحمدالشيخاالدباعرال01
الحوىلثميابنالدينءعال037

كابااليررىالمثهوراالموىءاشحرااامام37

اليحنريالثيانينالدصعهاب3

الموسوىصهاببنمعتوثءالحرابليخ

بياطالحفاحمهسانبنعديراال6

لياالنداالزدىهانيبنالغربتجتي037

والطرائجهماوترىهاماالفاضاتحالمردنه3

االسحارشخباتفياالزهارنفحمجوعة3

ىوالبحزيتمامابىنالمولزنة

بخهالحة3مالابىللحالمةللثيخترىوللبحتمامأيابيهةكتاسالموازنةتم
يمكرعبدلشخبخللحالهةبةاكصوالنسخةعنمأخوذةمدىاالمجيىبنثر
جمنواحمرفجدورقظ1331ضةالمؤرضةسللعفديياادربخهاحمبخا

بثالك4جللريداجرةوءفروكه01ثمنهوقدجعل






